
Verslag 1Bijeenkomst werkgroep N375 Berghuizen 

Datum: 
Tijd: 
Locatie: 

Maandag 16 september 2019 
13:00 uur 
Dorpshuis de Barg'n, Berghuizen 

0 gemeente 
DE WöLDEN Provincie Brenth 

Aanwezig 

(1) Opening, voorstelronde en mededelingen 
- opent de bijeenkomst. Hij heet iedereen welkom en geeft een korte introductie 
met een voorstelronde. Na de voorstelronde licht zijn rol als onafhankelijk voorzitter 
toe. Hij heeft geen inhoudelijke voorkeuren in de oplossing. Zijn enige belang is dat het 
proces in de werkgroepen zo goed mogelijk verloopt. 
Projectleider is door ziekte verhinderd om aanwezig te zijn . 
• geeft aan dat de rol van de aanwezige ambtenaren faciliterend is. De ambtenaren 
ondersteunen de werkgroep. 
Vervolgens brengt de deelnemers verklaring in. Hij vraagt of de aanwezige 
werkgroepleden deze willen ondertekenen en inleveren. 

(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 
eedeo«eerde l 
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 sociale samenhang binnen de gemeente te behouden. 
De bewonersparticipatie heeft geleid tot de instelling van twee werkgroepen, Gijsselte en 
Berghuizen. 
Berghuizen heeft een aantal maatregelen voorgesteld als advies richting het bestuur. De 
bestuurlijke overeenkomst is bekrachtigd. In de begroting is het budget aan de orde geweest 
en bekrachtigd. 

Na deze omschrijving van het proces heeft 
bestuursovereenkomst. 

een toelichting gegeven op de 

(3) Planning proces 
Het vervolgproces wordt door l verder uitgelegd. In de bijlagen van dit verslag is een 
uitgebreidere versie van de planning te vinden. 

Planning 

1° Bijeenkomst - Kennismaken en aftrap 
- Oplossingsrichtingen door werkgroep 
- Reactie provincie/gemeente 

Tussendoor: - Terugkoppeling werkgroep leden 
- Uitwerking varianten door Provincie en gemeente 

2° Bijeenkomst - Verder uitwerken 
- Gezamenlijke selectie varianten 
-1 e discussie over de voorkeur 

Laatste week oktober 

Tussendoor: - Terugkoppeling 
- Nagaan gevolgen door provincie en gemeente 

3° Bijeenkomst - Selectie variant 
- Opzet rapportage 

Begin december 

Na afloop - Terugkoppeling 
- Communicatie 
- Rapportage definitief 

Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt 

(4) Ruimtelijke kaders 
en - geven een presentatie over de ruimtelijke kaders. Deze kaders 

(bestemmingsplan, archeologie en eigendom) 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 ruimtelijke kaders zijn terug te zien in de PowerPoint presentatie die 
meegestuurd is met dit verslag. 

(5) Bedenken ontwerpen door te schetsen 
Nadat de ruimtelijke kaders gesteld waren, zijn de leden van de werkgroep gaan schetsen. Op grote 
kaarten konden de ideeën getekend worden. De werkgroep heeft 3 varianten uitgewerkt. 

• 



Aandachtspunt is de helling voor de fietsers in verband met de lengte van de tunnel. De schetsen zijn 
per mail rondgestuurd naar de leden van de werkgroep. 

(6) Afspraken en vervolg 
Voor de volgende bijeenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt: 

De leden van de werkgroep communiceren over 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. 

De ondertekende verklaringen worden door de aanwezigen ingeleverd. 

Volgende bijeenkomst 
Datum: Dinsdag 29 oktober 2019 
Locatie: Dorpshuis de Barg' n, Berghuizen 
Tijd: 19:30 uur 

• 


