Verslag 1 e Bijeenkomst werkgroep N375 Gijsselte

Datum:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 17 september 2019
10:00 uur
't Nije punt, Ruinen

Aanwezig

(1) Opening, voorstelronde en mededelingen

l

oe opening van de bijeenkomst wordt gedaan door
s door de gemeente gevraagd
om als onafhankelijk voorzitter op te treden bij de werkgroepen Berghuizen en Gijsselte .• heeft
dit bij Gijsselte al eerder gedaan. In zijn opening geeft aan dat hij, als voorzitter, zelf geen
inhoudelijke mening en geen belang heeft. Na de introductie volgt een voorstel ronde van de
aanwezige personen (zie aanwezig). Na de voorstelronde vraagt lof er nog vragen zijn.
- vraagt of hij audio-opnames mag maken van de bijeenkomsten. Deze opnames
zijn uitsluitend voor zijn verslaglegging. - geeft ook aan dat
heeft
gezegd dat
het omgevingsmanagement zou doen.
➔
zegt: Dat zijn
woorden. Ik ben gevraagd als voorzitter.
vraagt of er voor Berghuizen en Gijsselte gezocht wordt naar dezelfde
oplossing? In
zijn werkwijze staat een zin die dit suggereert.
geeft aan dat dit niet het geval is. De methode die bij beide werkgroepen gehanteerd
wordt is hetzelfde, maar daar hoeven niet dezelfde oplossingen uit te komen. De oplossing
kan bij Berghuizen heel anders zijn dan bij Gijsselte.
zegt dat de provincie uiteindelijk zal kiezen .

>

•

Il reageer o de vra»eva l El eeet aan dat er gevaren zitten aan het
opnemen van de bijeenkomsten, hij vraagt daarom om de mening van de andere
werkgroepleden.

l

is tegen het opnemen. Hij vindt het belangrijk dat
het steeds
samenvat en dat het duidelijk is wat is afgesproken.
➔
is ook niet akkoord met opnames.
geeft aan ook niet akkoord te zijn met opnames.
➔
geeft aan dat de notulist audio-opnames kan maken.
geeft aan akkoord te gaan zonder geluidsopname, als alles maar goed
genotuleerd wordt, ook als een mening afwijkt van de rest.
- geeft aan dat deze overleggen in vertrouwen uitgevoerd moeten worden. Daar past
het opnemen van de bijeenkomst niet bij.
brengt de deelnemersverklaring in. Hij vraagt de werkgroepleden deze door te lezen
en aan het einde van de bijeenkomst ondertekend terug te geven. De volgende twee punten meldt
hij aan de werkgroep.
1. Er mag geen overtreding plaats vinden van de AVG wet.
2. Graag terugkoppeling naar de achterban met in acht nemen van de gewenste
vertrouwelijkheid.
- Er is gesproken over de vertegenwoordiging van de agrariërs, maar is er ook
nagedacht over het betrekken van natuurbelangenorganisaties?
➔
Parallel met de bijeenkomsten van de werkgroep lopen er gesprekken
met Staatsbosbeheer en Defensie. Wanneer nodig wordt de werkgroep geïnformeerd over
de ontwikkelingen rondom die gesprekken. Als vertegenwoordiger van de agrariërs is -

l ugenodigd washelaas verhinderd).

>

eeet aan dat de Natuurbeschermingswet het reu i feite al
vertegenwoo rd igd.
vraagt of we dit proces wel kunnen voorzetten i.v.m. het stikstofbesluit.
geeft aan dat het project op dit moment niet uitgevoerd kan worden i.v.m.
het stikstof besluit, maar dat geldt voor bijna alle projecten. Door de minister wordt een
oplossing gezocht. De voorbereiding kan wel plaatsvinden om te voorkomen dat er

vertraging wordt opgelopen.
- geeft aan dat de communicatie met zowel de provincie als de gemeente
gezamenlijk erg lastig is. - vraagt om één penvoerder.
De communicatie ligt primair bij de gemeente.
geeft aan dat
(Provincie) afwezig is maar deze vormt de

>

schakel tussen provincie en gemeente. Er is regelmatig overleg.
Er is een communicatie werkgroep, want provincie en gemeente doen

>

het uiteindelijk samen.
Na het ondertekenen van de overeenkomst moet er niet iemand als
nog naar de pers stappen.

>

eder mee doen wat

btw.

Dot

s

een oroeo va»

l

(2) Bestuursovereenkomst duurzaam veilige inrichting N375
Na de introductie geeft het woord aan wethouder'
Namens het bestuur geeft de
wethouder een toelichting op de ontwikkelingen en de kaders rondom de N375.
In 2018 is de portefeuille verkeer naar
gegaan. Inmiddels is
vertrokken als wethouder. Tot de officiële benoeming van de nieuwe wethouder (eind
september), valt de portefeuille verkeer onder de verantwoordelijkheid van

•

Door de provinciale verkiezingen hebben er ook wisselingen plaatsgevonden bij de provincie.
Verkeer en Vervoer vallen niet meer onder gedeputeerde - maar onder
eede« eerde

lil

In 2015 is begonnen met het Duurzaam Veilig maken van de N375. Om de weg Duurzaam
Veilig te maken zullen de gelijkvloerse kruisingen moeten verdwijnen.
Omdat de N375 van west naar oost de gemeente De Wolden doorsnijdt vormt de weg een
barrière. De gemeente heeft zich ingezet om deze kruisingen zoveel mogelijk ongelijkvloers
te realiseren, om zo de verbindingen in het gebied, de sociale samenhang binnen de
gemeente te behouden.
De bewonersparticipatie heeft geleid tot de instelling van twee werkgroepen, Gijsselte en
Berghuizen.
Aart Karssen vraagt of er nog vragen voor de wethouder zijn.
- vraagt of in het nieuwe GVVP rekening gehouden wordt met de komst van de
tunnels bij Berghuizen en Gijsselte. De komst van de tunnels gaan effect hebben op de
omliggende wegen.
- Er wordt niet gekeken naar de kruising N375-Defensieweg. Daar steken ook fietsers
over. Bij Gijsselte en Berghuizen komen wel tunnels en bij de Defensieweg niet. Dat is niet
Duurzaam Veilig.
➔
Het is niet mogelijk om ook bij de Defensieweg te kiezen voor een
ongelijkvloerse kruising.
- vraagt hoe het zit met fietsers op de Defensieweg.
ier gaatH
fietsverkeer over richtine notenbere.
Cor Geense: De provincie heeft aangegeven dat een gelijkvloerse kruising niet bespreekbaar
is. In de zomer van 2017 is er daarom ook een tunnel bij de Defensieweg besproken.
- De toenmalige wethouder heeft aangegeven dat er geen relatie is tussen de
Marke van Ruinen en de komst van de tunnels. - geeft aan: Ik vermoed dat dit wel
het geval is. Er wordt gesproken van 54.000 bezoekers op jaarbasis.
- Er moet gekeken worden naar het geheel. Er moet aandacht zijn voor
fietsverkeer op het onderliggend wegennet. De komst van de tunnels moet aansluiten bij het
nieuwe GVVP.
-vat samen dat de komst van de tunnels gevolgen gaan hebben voor andere
plekken. Hier moet rekening mee worden gehouden.

>l

Naar aanleiding van de gestelde vragen hier boven, komt de gemeente terug met een antwoord op
de volgende vragen:
Wat is de stand van zaken met het GVVP?
In het nieuwe GVVP worden de kaders voor de volgende 10 jaar opgenomen. Daarin wordt
de totale verkeerssituatie van De Wolden meegenomen en de ontwikkelingen op het gebied
van verkeer en vervoer.
Hoeveel fietsers maken gebruik van de oversteek Defensieweg-N375?
Er zijn 50-75 fietsers geteld per etmaal in de zomer van 2017
Is er een relatie tussen dit project en de Marke van Ruinen en wat is de stand van zaken met
de Marke van Ruinen?
Er is geen relatie tussen dit project en de Marke van Ruinen. De bezwaarschriftencommissie
buigt zich op dit moment over het advies m.b.t. de vergunning. De zitting heeft al
plaatsgevonden.

•

Als toevoeging stelt - nog de volgende vraag: Gaat de algemene toevoer naar de
Marke van Ruinen straks over de Postweg?
De verkeersstromen zullen door de realisatie van de tunnel weinig anders worden dan dat ze
nu zijn omdat de verbinding er nu ook als is. Als dit park veel verkeer aantrekt zal dit verkeer
zich verdelen over de tunnel en de Postweg.

l wy gaan niet over de kosten, maar we zin wel belastingbetaler. voor 4 miljoen
gaan we het niet redden en ik denk dat de fietstunnel (huidige fietstunnel bij Gijsselte) niet
kan blijven. Dit project is als laatste aan de beurt. Als het geld op is wat gaat er dan gebeuren
met dit project? Is daar over nagedacht? Daarnaast moeten flankerende maatregelen aan
het onderliggende wegennet hier ook van betaald worden.
➔
We kunnen niet voorspellen of dit lukt maar het is een taakstellend
budget.
➔
Er zijn reële bedragen meegenomen voor alle maatregelen. De in het
convenant genoemde bedragen zijn exclusief btw.
(3) Planning proces
Het vervolgproces wordt door
verder uitgelegd. In de bijlagen van dit verslag is een
uitgebreidere versie van de planning te vinden.

l

1 e Bijeenkomst

Tussendoor:

2° Bijeenkomst

Tussendoor:

- Kennismaken en aftrap
- Oplossingsrichtingen door werkgroep
- Reactie provincie/gemeente
- Terugkoppeling werkgroep leden
- Uitwerking varianten door Provincie en gemeente
- Verder uitwerken
- Gezamenlijke selectie varianten
-1 e discussie over de voorkeur

Laatste week oktober

- Terugkoppeling
- Nagaan gevolgen door provincie en gemeente

3° Bijeenkomst

- Selectie variant
- Opzet rapportage

Na afloop

- Terugkoppeling
- Communicatie
- Rapportage definitief

Begin december

Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt
(4) Ruimtelijke kaders
en - geven een presentatie m.b.t. de ruimtelijke kaders. Deze kaders
geven globaal aan wat er wel en wat er niet mogelijk is. Om het denkproces niet te belemmeren
wordt de werkgroepleden geadviseerd de kaders eerst in het achterhoofd te houden. De PowerPoint
presentatie wordt meegestuurd met dit verslag.
(5) Bedenken ontwerpen door te schetsen
Nadat de ruimtelijke kaders gesteld waren, is de werkgroep verdeeld in drie groepen. In deze
groepen zijn op grote kaarten schetsen gemaakt van mogelijke oplossingen.

•

Groepsindeling:
Groep 1

Groep 2

Groep 3

De schetsresultaten zijn naar alle werkgroepleden gemaild.
Na de presentatie van de schetsresultaten is er een terugkoppeling gedaan.
- geeft aan dat hij het niet eens is met de komst van een tunnel. De gemeente en
provincie hebben hem van te voren nergens over ingelicht.
- Er is een participatieproces en er moet zuiver een afw eging gemaakt worden.
Als er een werkgroep wordt geïnstalleerd dan moet deze ook serieus genomen worden en er
moet ook wat gedaan worden met wat wordt ingebracht.
- geeft aan dat de omgevingswet 1 januari 2021 ingaat. Vanaf dat moment heeft de
burger veel meer in te brengen bij ruimtelijke projecten. - heeft het idee dat dit
proces er nu nog doorgedrukt wordt, om voor 2021 klaar te zijn.

➔ - De omgevingswet gaat in op 1 januari 2021, met een overgangsperiode van
acht jaar. Er is dus geen sprake van een versneld proces.
- De intentie is om zo goed mogelijk de stem van de werkgroep naar het bestuur
te brengen. Als er problemen komen en de werkgroep vindt dat, dan zal ik mij hard maken
voor de stem van de werkgroep.
denkt dat er veel meer verkeer gaat komen dan nu gedacht wordt.
Er wordt momenteel niet goed gecommuniceerd door de gemeente (vb. Marke
van Ruinen).
- geeft aan dat hij het niet eens is met de oplossingen zoals die er nu liggen. Hij
voelt zich benadeeld door zowel de gemeente als de provincie. Hij geeft aan door te gaan tot
de Raad van State.
(6) Afspraken en vervolg
Voor de volgende bijeenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt:
De leden van de werkgroep communiceren de besproken onderwerpen met hun achterban,
met daarbij het verzoek dit niet open in de publiciteit te doen.
De gemeente en de provincie gaan de schetsen uitwerken. Daarbij kijken zij ook of de
geschetste ideeën passen binnen de ruimtelijke kaders.
Verder formuleren de gemeente en de provincie een antwoord op de gestelde vragen.
Volgende bijeenkomst
Datum:
Locatie:
Tijd:

Maandag 4 november 2019
'tNije punt, Ruinen
08:30

•

