Rijksoverheid

MEDEDELING
TRACÉBESLUIT N35 NIJVERDAL – WIERDEN
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tracébesluit N35 Nijverdal – Wierden vastgesteld op 19 december 2018
(en bekendgemaakt in de Staatscourant van 15 januari 2019). Van dinsdag 15 januari tot en met dinsdag 26 februari 2019 ligt
het tracébesluit N35 Nijverdal – Wierden ter inzage. Op het Tracébesluit is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuurrechtspraak
bij de Raad van State.
Zowel de doorstroming van het verkeer als de verkeersveiligheid op de N35 tussen Nijverdal en Wierden vormt een probleem.
De verkeersdrukte neemt de komende jaren verder toe, waardoor ook de problemen toenemen, zoals files en verkeerongevallen.
Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op en rond dit tracé te verbeteren, wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat
samen met de provincie Overijssel en de gemeenten in de regio dit deel van de N35 opwaarderen naar een autoweg. Rijkswaterstaat neemt
de uitvoering op zich. De weg krijgt twee rijbanen met elk twee rijstroken, een maximum toegestane snelheid van 100 km/u en
ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen.
Het tracébesluit beschrijft de maatregelen voor de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Het tracébesluit geeft in detail aan welke
maatregelen worden getroffen en wat het effect daarvan is, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur. Het tracébesluit N35
Nijverdal – Wierden beschrijft hoe de vernieuwde (verbrede) N35 er uitziet en toont de inpassing in de omgeving.

 Ongelijkvloerse kruising: Baron van Sternbachlaan
 Ongelijkvloerse aansluiting: Nijverdal-Oost/ ’t Lochter
Huisen
Ongelijkvloerse kruising: Westerveenweg/Schapendijk

 Ongelijkvloerse kruising: Vossenbosweg
 Ongelijkvloerse aansluiting: Wierden-West

WIJZIGINGEN
Een aantal zienswijzen op het ontwerptracébesluit heeft tot
wijzigingen in het tracébesluit geleid. Ook zijn ambtshalve
wijzigingen opgenomen.
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BEROEP INSTELLEN
Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend,
kunnen van woensdag 16 januari tot en met dinsdag 26 februari 2019 beroep instellen tegen
het tracébesluit door het indienen van een beroepschrift. Ditzelfde geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan ingediend worden bij:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
of via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.
Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/
bestuursrechtspraak/ruimtelijke-ordeningskamer.html.
Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Dit betekent dat indien u in beroep gaat:
a. de beroepsgronden door u in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
b. het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden
zijn ingediend, en
c. beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

INLOOPSPREEKUREN
Rijkswaterstaat organiseert twee inloopspreekuren waar u vragen kunt stellen over de wijzigingen
tussen het ontwerptracébesluit en het tracébesluit. Ook kunnen indieners van zienswijzen vragen stellen
over de beantwoording hiervan in de Nota van Antwoord (bijlage bij het tracébesluit). De inloopspreekuren zijn van 18.00 uur tot 20.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
- Donderdag 24 januari 2019
Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7, Nijverdal.
- Woensdag 30 januari 2019
Gemeentehuis Wierden, Pouliestraat 3, Wierden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Aanpassingen in de te treffen geluidmaatregelen; zo zijn
bijvoorbeeld de locaties, lengtes en hoogtes van geluidschermen
gewijzigd.
- De doorrijhoogte van het nieuwe ecoduct Notterveld is ter hoogte
van de spoorlijn Zwolle – Almelo verlaagd van 9,0 meter naar
6,75 meter.
- In het tracébesluit is op een aantal locaties de beplanting
aangevuld.
- Aan beide uiteinden van de onderdoorgang Vossenbosweg
is een verkeersregelinstallatie toegevoegd.
Een volledige beschrijving van alle wijzigingen tussen ontwerp
tracébesluit en tracébesluit is te vinden in deel III Toelichting,
paragraaf 1.3.

DOCUMENTEN INZIEN
Alle documenten staan vanaf dinsdag 15 januari 2019 op
www.platformparticipatie.nl/nijverdalwierden.
Op papier kunt u de stukken van dinsdag 15 januari tot en met
dinsdag 26 februari 2019 tijdens reguliere openingstijden
bekijken:
- Nijverdal
Gemeente Hellendoorn,
Willem-Alexanderstraat 7.
- Wierden
Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Wierden,
Pouliestraat 3.
- Hengelo
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, district Oost,
Brugginksweg 6.
INFORMATIE?
Meer informatie op:
www.platformparticipatie.nl/nijverdalwierden en
www.rws.nl/nijverdalwierden.
Vragen over het project? Telefoon 0800 8002.
Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99.

