
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  10 juni 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

Voor informatie:  J.B.H. Meijer, Openbare werken  

Onderwerp:  Bruggen Twentekanaal 

 

1. Aanleiding 

Tijdens de raadscie Fysiek op 8 mei 2014 heeft de heer Zandvoort vragen gesteld met 

betrekking tot de problematiek van de draagkracht van de bruggen over het Twentekanaal. 

Wethouder Eshuis heeft toen toegezegd dat deze vragen worden beantwoord in een 

raadsmemo. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De provincie Overijssel heeft met het wegenbouwproject van de N340/N48 en N377 een 

bedrag van € 100 miljoen overgehouden. Woensdag 23 april heeft Provinciale Staten een 

motie aangenomen waarin staat dat er van deel van € 100 miljoen die vrijgekomen is, 

gereserveerd moet worden voor het versterken van de bruggen over het Twentekanaal. In 

tegenstelling tot eerdere berichten, is hieraan volgens de Provincie nog geen concreet bedrag  

gekoppeld; de motie moet nog nader worden uitgewerkt. 

 

Beantwoording van de door de heer Zandvoort gestelde vragen: 
1. In de raadsmemo van 17 december staat dat het Rijk en de Regio een 

vervolgonderzoek starten om tot passende maatregelen te komen voor de 4 bruggen 
voor het vrachtverkeer. Wat is de staat van dit onderzoek en wanneer worden de 
conclusies verwacht? 
Dit vervolgonderzoek loopt en de resultaten moeten bekend zijn voor het BO MIRT in 
oktober dit jaar. Uit het onderzoek waarbij het landbouwverkeer verder is gekwantificeerd, 
is gebleken dat het belang van de Dorrebrug en Ehzerbrug (gemeente Lochem) zodanig is 
dat de Stuurgroep op 4 juni jl. heeft besloten om naast de 4 bruggen (Markelosebrug, St. 
Annabrug, Lochemsebrug en Boekelosebrug) ook deze 2 bruggen mee te nemen in dit 
vervolgonderzoek. Bij dit vervolgonderzoek wordt een maatschappelijke kosten baten 
analyse (MKBA) uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar het maatschappelijke rendement 
(baten) van mogelijke maatregelen (kosten). 
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2. Wat is de stand van zaken van de bruggen waar de gemeente verantwoordelijk voor 
is? Is het zogenaamde betononderzoek inmiddels afgerond? 
Het onderzoek is nog niet afgerond; RWS heeft aangegeven dat er nog aanvullend 
onderzoek nodig is. Dat is inmiddels in gang gezet. Zodra de resultaten hiervan bekend 
zijn, zal de raad hierover worden geïnformeerd. Het college wil de resultaten van dit 
betononderzoek betrekken bij het nemen van besluiten omtrent de bruggen over het 
Twentekanaal waarvoor Hof van Twente wegbeheerder is. 

 
3. Heeft het college inmiddels contact opgenomen met de provincie over het 

vrijgekomen budget dat zij beschikbaar stellen voor het versterken van de bruggen? 
Er is contact opgenomen met de Provincie Overijssel en daaruit bleek dat de door PS 
aangenomen motie nog nader moet worden uitgewerkt, in elk geval moet hieraan nog een 
concreet bedrag worden gekoppeld. 
 

4. Zo ja, wat zijn de evt. voorwaarden? 
Zie antwoord op vraag 3. 


