
“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:  18 november 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H. Scholten 

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

Onderwerp:  intentieafspraak over bruggen Twentekanaal 

 

 

1. Aanleiding 

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemeen op 21 oktober 2014 heeft 

wethouder Scholten aangegeven dat er medio november meer duidelijkheid is te geven over 

de stand van zaken m.b.t. de problematiek van de bruggen over het Twentekanaal.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Van de 28 bruggen over het Twentekanaal hebben 14 bruggen onvoldoende draagkracht om 

het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer te verwerken. Rijkswaterstaat heeft als 

beheerder van de bruggen Twentekanaal in 2013 aan de regionale wegbeheerders 

(gemeenten Lochem, Hof van Twente, Almelo en Hengelo en de provincie Overijssel voor de 

Markelosebrug) gevraagd passende maatregelen te nemen om het gebruik van de bruggen in 

overeenstemming te brengen met de draagkracht ervan. 

 

In het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, gericht 

op financiële investeringen van het Rijk in ruimtelijke programma's en projecten) is nader 

onderzoek verricht. Geconstateerd is dat een lastbeperking per brug in meer of mindere mate 

leidt tot negatieve effecten: verminderde bereikbaarheid van regionale bedrijventerreinen, een 

toename van vracht- en landbouwverkeer op alternatieve routes die daar niet voor zijn 

ingericht, meer kilometers van vracht- en landbouwverkeer en een belemmering voor 

landbouwontwikkelingsgebieden. Uitkomst van een Maatschappelijke Kosten en Baten 

Analyse was dat versterken van de zes belangrijkste bruggen de maatschappelijk meest 

rendabele investering is. Dit betreffen de Lochemsebrug, Markelosebrug, Boekelosebrug, 

Dorrebrug, Warmtinkbrug en Ehzerbrug. De Boekelosebrug in Hengelo zal in het kader van het 

project Hart van Zuid worden vervangen, dit is van belang voor de zuidelijke invalsweg naar 

centrum van Hengelo en Hart van Zuid. 
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Op 27 oktober 2014 hebben Regio Twente, Provincie Overijssel en de gemeenten Lochem en 

Hof van Twente in het jaarlijkse MIRT-overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu 

gezamenlijk de intentie uitgesproken de lastbeperking op te lossen middels het versterken van 

vijf bruggen. Dit zijn de Lochemse brug en Ehzerbrug in Lochem en de Markelosebrug, de 

Warmtinkbrug en de Dorrebrug in Hof van Twente. De kosten worden gelijkelijk verdeeld 

tussen enerzijds het Rijk en anderzijds de regionale partners.  

 

Voor de overige negen bruggen geldt dat iedere wegbeheerder zijn eigen overweging kan 

maken om op deze bruggen passende maatregelen te treffen. De nadruk ligt nu echter eerst 

op de vijf bruggen. 

 

Vervolgstappen 

De komende periode wordt per brug meer nauwkeurig uitgewerkt welke maatregelen nodig zijn 

met de bijbehorende kosten. Zodra deze raming gereed is, zullen vervolgens de gemeente-

raden van Lochem en Hof van Twente en de Provinciale Staten van Overijssel worden 

gevraagd een investeringsbesluit te nemen voor de gemeentelijke en provinciale financiële 

bijdragen. Deze intentieafspraak zal daarna worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst 

die naar verwachting begin 2015 zal worden ondertekend.  

De ambitie is om de maatregelen zo snel mogelijk daarna te realiseren. 

3. Conclusie 

Van de 14 bruggen over het Twentekanaal die volgens Rijkswaterstaat onvoldoende draag-

kracht hebben voor het huidige zware vracht- en landbouwverkeer, liggen er 8 in Hof van 

Twente. Het resultaat van het jarenlange overleg dat Hof van Twente sinds 2008 hierover heeft 

gevoerd is dat van deze 8 bruggen de belangrijkste 4 bruggen geheel zonder lastenbeperking 

komen. Dit betreft de Markelosebrug, de Dorrebrug, de Warmtinkbrug en bij de St. Annabrug is 

op 22 augustus van dit jaar de lastenbeperking al opgeheven. 

 

Van de overige 4 bruggen (de minder belangrijke bruggen) zal per brug een keuze gemaakt 

moeten worden voor het instellen van een lastenbeperking of voor versterken. Vast staat al wel 

dat Hof van Twente voor deze minder belangrijke bruggen geen bijdrage zal ontvangen van 

het Rijk, de Provincie en de Regio Twente. Het college zal hierover in de eerste helft van 2015 

met een voorstel komen, inclusief een financiële uitwerking en dekking.  


