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Omgevingsmanagement en (mogelijke) beperkingen vanwege COVID-19
Ten tijde van het opstellen van dit participatieplan is het onduidelijk welke
beperkende maatregelen van kracht zullen zijn voor bijeenkomsten met
meerdere personen. Wellicht zal een groep mensen ook na versoepelingen de
voorkeur geven aan een digitale benadering. We zien ook dat een andere groep
mensen graag naar bijeenkomsten op locatie gaat. Wat betekent dit voor de
participatie in deze verkenning?
De eerstvolgende bijeenkomst met de meedenk- en klankbordgroep (MKG) en
een inloopbijeenkomst zijn voorzien in 2022. In maart 2022 zijn de beperkingen
(groten)deels opgeheven. Als dat zo blijft kunnen de bijeenkomsten doorgaan
zoals in dit plan beoogd.
Als er onverhoopt weer nieuwe beperkingen van kracht zouden worden, zullen
bijeenkomsten op een andere manier ingevuld worden binnen de dan geldende
regels.

Hierbij valt te denken aan de volgende (te combineren) opties:
•
Toelichtingen worden opgenomen en via stream beschikbaar gesteld
(bijv. op de projectwebsite, of de website van provincie en gemeenten).
•
Dit kan ook in live-vorm (met een webinar) of via een livestream.
•
Een optie is ook om dit interactief te maken. Dit kan d.m.v. een live chat, maar kan m.b.v. videobellen ook volledig interactief worden
aangeboden.
•
Spreekuur: bellen, chatten of video-callen als mensen vragen of
opmerkingen hebben.
De berichtgeving rond de corona-maatregelen zal nauwlettend in de gaten
worden gehouden en daar zullen fysieke en digitale bijeenkomsten op worden
afgestemd. Voor een-op-een gesprekken zullen we zoeken naar een manier die
voor de deelnemers prettig en veilig werkbaar is. We willen ook rekening houden
met mensen voor wie digitale communicatie niet goed toegankelijk is.
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1

Inleiding

Communicatie en participatie vinden we belangrijk
In dit plan beschrijven we hoe we invulling willen geven aan de participatie en communicatie als
onderdeel van de MIRT1 Verkenning N35 Wijthmen – Nijverdal. De MIRT Verkenning is een
onderzoek, met als doel het nemen van een voorkeursbeslissing met het voorkeursalternatief.
Vertrekpunt voor de verkenning en dit participatieplan is de Startbeslissing N35 Wijthmen Nijverdal2, ondertekend op 3 maart 2022 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In de
startbeslissing staat beschreven hoe de omgeving is betrokken bij de totstandkoming ervan. In de
participatie houden we rekening met de toekomstige Omgevingswet waarin ook aandacht is voor
participatie.
Wat we met participatie en communicatie willen bereiken, is het organiseren van een zorgvuldig
proces met de omgeving. Zo willen we bouwen aan kwaliteit van en draagvlak voor de uiteindelijke
voorkeursbeslissing bij de afronding van de verkenning.
Over de totstandkoming en status van dit plan
Dit participatieplan is bestemd voor de externe stakeholders van het project. De hoofdlijnen zijn
besproken met deelnemers aan de meedenk- en klankbordgroep. Het participatieplan is
vastgesteld in de Bestuurlijke Adviesgroep voor de MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal.
Het participatieplan is een levend document. Het zal indien nodig worden bijgesteld tijdens de
verkenning.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft informatie over de verkenning. Hoofdstuk 3 gaat over de doelen en de
doelgroepen bij de participatie. Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze bij de participatie. Hoofdstuk 5
tenslotte gaat over communicatie.

Figuur 1: de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal (de scope van de MIRT Verkenning)

1
2

MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
Kamerbrief over startbeslissing MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
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2

Informatie over deze MIRT Verkenning

2.1

Bestuurlijke afspraken in november 2020 over de aanpak

De aanleiding voor de MIRT Verkenning is de afspraak in het Bestuurlijk Overleg 3 over het MIRT
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van november 2020. Rijk en regio, de
minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de gedeputeerde van de provincie Overijssel
hebben toen afspraken gemaakt over de verbetering v an de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De
afspraken zijn gebaseerd op de uitkomsten van een verkeersonderzoek in opdracht van het
ministerie van IenW en de provincie Overijssel over de N35 Wijthmen-Nijverdal uit 2020. Dit
onderzoek is te vinden op Verkeerskundig onderzoek N35 Wijthmen Nijverdal | Rapport |
Rijksoverheid.nl.
Tijdens dit BO MIRT overleg van 20 november 2020 is tevens een bestuurlijke voorkeur
uitgesproken voor een alternatief. Dit alternatief bestaat uit de situatie waarin de N35 tussen
Wijthmen en Raalte naar een 2x1 stroomweg wordt omgebouwd, er een 2x1 rondweg rond het
dorp Mariënheem wordt aangelegd en er twee kruispunten tussen Raalte e n Nijverdal gelijkvloers
worden aangepast. Tevens hebben Rijk en regio in het BO MIRT 2020 gekozen voor een
gezamenlijke, gefaseerde en adaptieve aanpak om naar een eindbeeld voor de N35 toe te gaan.
Daarbij wordt uitgegaan van het wegbeeld van een regiona le stroomweg, waarbij de aanpak een
toekomstige uitbreiding naar 2x2 rijstroken nog mogelijk maakt. Rijk en regio hebben ieder 100
miljoen gereserveerd voor de aanpak, in totaal is er voor deze fase dus 200 miljoen beschikbaar.
De bijdragen zijn inclusief btw. De focus van de verkenning is het uitwerken van deze afspraken.
De afspraken zelf staan in de bijlage.

2.2

De inhoud van de verkenning op hoofdlijnen

Aanleiding en probleem
De N35 tussen Wijthmen en Nijverdal heeft knelpunten op het gebied van doorstroming,
verkeersveiligheid en leefbaarheid (oversteekbaarheid).
Op basis van het verkeerskundig onderzoek uit 2020 zijn de volgende conclusies getrokken:
•
Mobiliteitsmanagement of andere vormen van mobiliteit (inzet openbaar vervoer, fiets) in
de corridor Zwolle - Enschede lossen deze problemen niet op. Deze maatregelen worden in
andere projecten opgepakt en zijn geen onderdeel van de MIRT Verkenning. Het effect
ervan op de toekomstige verkeersdrukte op de N35 wordt wel meegenomen.
•
Aanpassingen zijn nodig aan de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal om verkeersveiligheid,
doorstroming en leefbaarheid (oversteekbaarheid) te verbeteren.

3

Bestuurlijk Overleg MIRT: een overleg van Rijk (bewindslieden) met de regio, in Oost -Nederland met
gedeputeerden van Gelderland en Overijssel over het MIRT
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De opgave en de doelstelling
Op basis van de eerder geïnventariseerde problemen bestaat de opgave uit:
•
Het verbeteren van de verkeersveiligheid.
•
Het verbeteren van de bereikbaarheid tussen de regio Zwolle en de regio Twente middels
het verbeteren van de doorstroming op de N35, waarbij de weginrichting van de N35
tussen Wijthmen en Nijverdal gaat aansluiten bij het wegtype stroomweg voor doorgaand
verkeer. Hierbij wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor overig verkeer
middels een adequate aansluiting van het onderliggend wege nnet op de N35.
•
Het verminderen van de barrièrewerking en daarmee de verbetering van de leefbaarheid.
Bij deze opgave zal in de verkenning ook rekening gehouden worden met een gefaseerde en
adaptieve aanpak om naar een toekomstbeeld voor de N35 toe te gaan.
Het uitgangspunt daarbij is het wegbeeld van een regionale stroomweg, waarbij een toekomstige
uitbreiding naar 2x2 rijstroken mogelijk blijft. Dit aspect komt ook terug in het beoordelingskader.
De uitwerking van het toekomstbeeld is onderdeel van de v erkenning.
De doelstelling van de MIRT Verkenning is het verbeteren van de verkeersveiligheid, de
doorstroming en de leefbaarheid (oversteekbaarheid) – in samenhang - op de N35 tussen
Wijthmen en Nijverdal.
De doelstelling is uitgewerkt in 3 onderdelen:
1) Verbeteren van de verkeersveiligheid in het projectgebied. Hiervoor kan gekeken
worden naar:
•
Verkeersveiligheids-risicoklasse (huidige klasse op basis van de verkeersveiligheidsanalyse
en verbetering bij aanpassing van de weginrichting);
•
Een verbeterde verkeersafwikkeling op de N35 als hoofdroute, waardoor verkeer minder
uitwijkt naar het onderliggend wegennet en de verkeersveiligheid per saldo verbetert.
2) Verbeteren van de doorstroming in het projectgebied van de N35. Dit kan worden
uitgedrukt in:
•
Een afname van de voertuigverliesuren in het studiegebied (als maat voor afname van
vertraging bij treffen van maatregelen);
•
Een verbetering van de reistijd in de spits 4 indien het gehele tracé N35 Wijthmen –
Nijverdal gereden wordt.
3) Verbeteren van de leefbaarheid gekoppeld aan bereikbaarheid, dus
de oversteekbaarheid van de N35 voor lokaal en langzaam verkeer
(landbouwverkeer, voetgangers, fietsers, recreatie waaronder ruiters).
De in de verkenning te onderzoeken oplossingsrichting richt zich op infrastructurele oplossingen
voor het traject Wijthmen-Nijverdal. Het projectgebied (zie figuur 2) in de verkenning bestaat uit
het hele traject van de N35 tussen Wijthmen (hm 5 8,4) en Nijverdal (hm 32,4):
•
Hoofdrijbaan, parallelwegen en fietspaden;
•
Kruispunten (zie figuur 2);
•
Bij de N35 behorende fietsinfrastructuur en oversteken voor langzaam verkeer;
•
Het zoekgebied voor de rondweg bij Mariënheem ten noorden of ten zuiden van de
spoorlijn;
•
De kruising van de N35 met de spoorlijn Zwolle – Enschede tussen Mariënheem en Haarle
(hm 25,2).

4

Een verbetering van de reistijden in de spits zal ook leiden tot verbetering van de reistijden bui ten de spits,
als het minder druk is. Verbetering van reistijden over de gehele dag is ook terug te zien aan de afname van de
voertuigverliesuren over de dag: hoe groter de afname, hoe minder de vertraging.
5
hm = hectometerpaal langs de weg (met tussenafstand van 100 m)

Pagina 7 van 24

PARTICIPATIEPLAN MIRT-VERKENNING N35 WIJTHMEN-NIJVERDAL, MAART 2022

Figuur 2: het projectgebied in meer detail. Het projectgebied is het gebied waar binnen de
verkenning wordt gezocht naar kansrijke maatregelen.
Het studiegebied is vaak groter dan het projectgebied. Het studiegebied is het gebied waarvoor
de effecten van de onderzochte maatregelen in beeld worden gebracht. De omvang van het
studiegebied kent geen harde grenzen. Het studiegebied wordt bepaald door te verwachten
effecten van de maatregelen en verschilt per te onderzoeken aspect.
Uitwerking van een toekomstbeeld
Rijk en regio hebben in het BO MIRT 2020 gekozen voor een gezamenlijke, gefaseerde en
adaptieve aanpak om naar een eindbeeld voor de N35 toe te gaan. Daarbij wordt uitgegaan van
het wegbeeld van een regionale stroomweg, waarbij de aanpak een toekomstige ui tbreiding naar
2x2 rijstroken nog mogelijk maakt.
Rijk en de regio werken dit toekomstbeeld voor de N35 uit als onderdeel van de gezamenlijke
adaptieve aanpak, met als centrale vraag hoe het eindbeeld van de N35 eruit komt te zien en
welke stappen we daarvoor zetten.
Het formuleren van een gezamenlijk toekomstbeeld voor het traject tussen Wijthmen en Nijverdal
is een onderdeel van de verkenning. Dit toekomstbeeld dient om te kunnen toetsen of toekomstige
uitbreiding naar een 2x2 stroomweg mogelijk blijft. Dit toekomstbeeld wordt uitgewerkt op het
detailniveau dat nodig is om deze vraag te kunnen beantwoorden. Het gaat hierbij dus niet om
gedetailleerde wegontwerpen voor een 2x2 stroomweg, maar om het mogelijke ruimtebeslag en
om de situering van kunstwerken6.
Bij de uitwerking van alternatieven zal voor de aanleg van kunstwerken in de trajecten worden
gezocht naar kostenefficiënte oplossingen.
Oplossingsrichting en alternatieven
Op basis van het verkeersonderzoek van 2020, de probleemanalyse verkeersveil igheid van 2021,
de probleembeschrijving, de opgave en de doelstelling gaat de oplossingsrichting uit van
verbeteringen aan de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De MIRT Verkenning richt zich zodoende
6

Kunstwerken: een werk zoals een brug, tunnel of een viaduct. In de weg-en-waterbouw heet dat een
kunstwerk.
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op infrastructurele oplossingen voor het traject Wijthmen – Nijverdal. Hieronder vallen ook
inrichtingsmaatregelen voor langzaam verkeer (landbouw- en niet-gemotoriseerd verkeer zoals
fietsers of voetgangers). De alternatieven gaan uit van verbeteringen aan de N35 en zijn de start
van het onderzoek in de verkenning.
De te onderzoeken alternatieven en varianten zijn niet limitatief. Eén van de doelen van de
participatie tijdens de verkenning is het ophalen van ideeën. Dat kan leiden tot nieuwe
varianten of zelfs tot nieuwe alternatieven, binnen de kaders van de verkenn ing. Bij de
uitwerking van de alternatieven worden ook relevante raakvlakken betrokken.
In de startbeslissing is opgenomen dat in de verkenning in ieder geval de volgende
alternatieven nader worden onderzocht:
•
Nul-alternatief (referentiealternatief)
Het nul-alternatief (referentiealternatief) gaat uit van de situatie van ‘niets doen’, de
situatie waarbij er geen nieuwe infrastructurele maatregelen worden genomen.
•
Nul-plus-alternatief
Een kenmerk is dat dit alternatief niet uitgaat van capaciteits-uitbreiding van de
N35. Het alternatief kenmerkt zich door een verbeterde inrichting van de huidige
weg vanuit het wegtype gebiedsontsluitingsweg door het verbeteren van de
verkeersafwikkeling op kruispunten, het optimaliseren van de verkeersveiligheid op
wegvakken, het opheffen van erfaansluitingen en het verbeteren van de
parallelwegen
•
BO-MIRT-2020-alternatief
Het BO MIRT alternatief is het alternatief dat bij de start van de verkenning bestuurlijk als
de meest voor de hand liggende oplossing wordt gezien. Rijk en provincie zetten met dit
alternatief een stap in het opwaarderen van dit gedeelte van de N35 tot een stroomweg.
De meest voor de hand liggende oplossing bestaat zodoende uit (conform BO MIRT
afspraak) het aanpassen van de weg tussen Wijthmen en Raalte (toekomstvast) en de
nieuw aan te leggen rondweg Mariënheem als 2x1 stroomweg, (toekomstvast). Tevens
wordt binnen dit alternatief een gelijkvloerse aanpassing van de kruisingen Tunnelweg en
N348/Ommerweg voorzien als het realiseren van een ongelijkvloerse spoorkruising bij
Mariënheem. Ten slotte zal voor de aanleg van kunstwerken naar kosten efficiënte
oplossingen worden gezocht.
Net als bij het nul-plus-alternatief, zal hierbij langs het traject ook meegenom en worden de
combinatie met voorzieningen voor fietsverkeer, parallelwegen, doorgaande fietsroutes en
passeerbaarheid voor langzaam verkeer.
De afbakening
De focus van de verkenning is invulling te geven aan de BO MIRT afspraken;
In de verkenning zijn de volgende alternatieven geen onderwerp van studie:
•
Een substantiële verlegging van het tracé van de N35 zonder gebruik te maken van
de huidige wegligging, anders dan bij de rondweg Mariënheem;
•
Een 2x2 stroomweg over het hele traject tussen Wijthmen en Nijverdal;
•
Een 2x2 stroomweg op de trajecten die in het BO MIRT alternatief als 2x1
stroomweg (toekomstvast) zijn opgenomen;
•
Een 2x1 stroomweg (toekomstvast) op de trajecten die niet als zodanig opgenomen
zijn in het BO MIRT alternatief;
•
Maatregelen in de Salland-Twente tunnel.
Het Rijk en de provincie Overijssel reserveren ieder € 100 miljoen, zodat in totaal € 200
miljoen beschikbaar is voor de realisatie. De bijdrage van €100 mln. van het Rijk is
taakstellend. De bijdragen zijn inclusief btw. Het Rijk indexeert haar bijdrage conform IBOI 7
op basis van prijspeil 2020.
7

IBOI = Index Bruto Overheids Investering, zoals toegepast door de minister van Financiën.
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De verkenning dient om nut en noodzaak nader te onderbouwen en om te besluiten tot een
voorkeursalternatief, waarvan de maatregelen moeten passen binnen het beschikbare
budget. Keuzes zijn nodig indien blijkt dat dat het beschikbare budget niet voldoende is om
alle bedachte maatregelen te financieren en beide partijen geen ruimte hebben om extra
budget beschikbaar te stellen. Om deze keuzes op dat moment te kunnen maken, worden
tijdens de verkenning opties uitgewerkt langs welke lijnen keuzes gemaakt kunnen worden
om binnen het budget te blijven en wordt hierover overeenstemming bereikt tussen Rijk en
regio.
2.3

Wat zijn de stappen in deze verkenning

In een verkenning werken we van grof naar fijn. We beginnen met de problemen en de daarbij
behorende oplossingen in beeld te brengen. Op basis van onderzoek en ontwerpen trechteren we
naar kansrijke alternatieven en maatregelen. Dit proces en de uitkomsten worden beschreven in
een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). De NRD is de start van de Plan m.e.r.-procedure. De
NRD beschrijft wat in het PlanMER 8 onderzocht gaat worden. Dit document stellen bestuurders vast
en hierover kunt u ook uw mening geven, via formele inspraak met het indienen van een
zienswijze. Deze eerste fase van de verkenning heet de analysefase.
In de tweede fase, de beoordelingsfase, worden de kansrijke alternatieven verder onderzocht en
beoordeeld. Dit doen we in een milieueffectrapportage (PlanMER). Op basis van het PlanMER
kunnen de bestuurders een voorkeursalternatief bepalen, dat beschreven en onderbouwd wordt in
de ontwerp-structuurvisie. Hierover kan de omgeving ook via formele inspraak een zienswijze
indienen. Dit tweede deel van de Verkenning heet fase twee.
Fase drie is de besluitvormingsfase van de verkenning. Dan wordt het voorkeursalternatief door de
minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld in een Structuurvisie met een
voorkeursbeslissing. Dit vormt ook het einde van de verkenning. Partijen maken in een
bestuursovereenkomst afspraken over het vervolg. Daarna wordt het plan nog gedetailleerder
uitgewerkt en vastgelegd in een Tracébesluit (een soort bestemmingsplan voor rijkswegen),
waarbij waarschijnlijk ook weer een MER nodig zal zijn. Op basis hiervan kan de uitvoering starten.
De stappen in dit proces (van verkenning naar planuitwerking en van planuitwerking naar
realisatie) zijn Go-NoGo momenten. Bestuurders kunnen ook besluiten tot het stopzetten van het
project. Zie figuur 3 voor de fasen, de planning is onder voorbehoud.

Figuur 3: de stappen in de verkenning (met sectorale Structuurvisie en PlanMER)
8

PlanMER = Milieueffectrapport bij een plan m.e.r. procedure
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3

Participatie – doelen, doelgroepen en rollen

3.1

Doelen van participatie

De verkenning t/m de voorkeursbeslissing zal naar verwachting twee jaar gaan duren. Gedurende
de verkenning is participatie belangrijk om in een zorgvuldig proces tot een voorkeursbeslissing te
komen.
Met participatie bedoelen we de mogelijkheid van bestuurlijke partijen, bewoners,
belanghebbenden, gemeenten, leden van gemeenteraden, Provinciale Staten en andere partijen
om mee te denken en te reageren op oplossingen en het onderzoek. D e participatie bij deze
verkenning heeft vier doelen.

Doelen van de participatie bij de MIRT Verkenning N35 Wijthmen -Nijverdal
Iedereen heeft de kans gehad om zijn of haar mening te geven en ideeën te opperen .
Het proces is voor iedereen navolgbaar.
Gedurende de verkenning wordt de omgeving regelmatig van informatie voorzien .
Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de voorkeursbeslissing .

3.2

De participatie verschilt per doelgroep

In de verkenning zijn er diverse partijen of individuen met een belang bij de mogelijke aanpassing
van de N35. Dit zijn onder andere mensen die in de buurt ervan wonen, bedrijven aan de weg of
die de weg of nabijgelegen infrastructuur gebruiken, maar ook belangenorganisaties , mensen die
als recreant of toerist het gebied bezoeken en de overheidspartijen (gemeenten, waterschap,
provincie en het rijk).

Figuur 4: betrokken doelgroepen
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De doelgroepen in figuur 4 worden alle bij de verkenning betrokken. Hierbij maken we een
onderscheid in de rollen die de doelgroepen hebben. In deze verkenning onderscheiden we vier
rollen: beslissen, meewerken, meedenken en informeren. In figuur 5 staat per doelgroep ook de
bijbehorende rol weergegeven.

Figuur 5: onderverdeling doelgroepen in de participatierollen

3.3

De vier participatierollen toegelicht

Beslissers
De eindverantwoordelijkheid en het trekkerschap voor deze verkenning ligt bij het Rijk, specifiek
bij het Directoraat-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).
Rijkswaterstaat heeft een belangrijke rol als kennisleverancier, trekker van de latere
planuitwerking en als wegbeheerder. Het ministerie van I&W en de provincie Overijssel zijn de
opdrachtgevers en bekostigende partijen. Het ministerie is op basis van de Tracéwet
verantwoordelijk voor besluitvorming over wijzigingen aan het hoofdwegennet.
In de voorkeursbeslissing kunnen ook maatregelen zitten, die over de aanpassing van het lokale
onderliggend wegennet of nieuwe fietsvoorzieningen gaan. In dat geval ligt de bestuurlijke
verantwoordelijkheid (ook) bij bijvoorbeeld de provincie of een gemeente.
Meewerkers
De meewerkers hebben een actieve rol in de verkenning. Zij denken mee en zijn degenen die als
onderdeel van de projectorganisatie de beslisinformatie voorbereiden en een belangrijke
adviserende rol hebben richting de opdrachtgevers. De projectorganisatie zorgt ervoor dat alle
inhoudelijke stukken van voldoende kwaliteit zijn.
De ‘meewerkende partijen’ bij de verkenning zijn: de gemeenten Dalfsen, Raalte en Hellendoorn,
het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en ProRail. Ze zijn ook lid van de Ambtelijke
begeleidingsgroep (ABG). Provincie, gemeenten, het waterschap, ProRail en het Rijk vormen een
Bestuurlijke adviesgroep (BAG). In de BAG bespreken de partijen bijvoorbeeld gezamenlijk het
proces, de stappen en (tussen)producten in de verkenning. De gemeente Zwolle en de Regio
Twente zijn agendalid van de ABG en de BAG.
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Het hele proces en de inhoud wordt verzorgd door een projectteam waarin het ministerie van I& W,
Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente Raalte en het (nog nader te bepalen) adviesbureau
zitten. Voor de spoorkruising bij Mariënheem zal ProRail betrokken worden.
In figuur 6 staat de organisatie en het werkproces van de meewerkers aan deze verkenning, met
daarin ook aandacht voor de participatie .

Figuur 6: organisatie MIRT Verkenning N35 Wijthmen – Nijverdal

Meedenkers
De betrokken overheden werken én denken mee. Wij hechten er veel waarde aan dat de omgeving
in staat is om mee te denken over oplossingen voor de problematiek op de N35 en de raakvlakken
met de omgeving. Zowel publieke en maatschappelijke organisaties, alsook direct
belanghebbenden, waaronder bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het traject, zullen
gedurende de verkenning en in de fases daarna worden betrokken.
Binnen de groep ‘meedenkers’ maken we onderscheid in omwonenden, bedrijven,
belangenorganisaties, nutsbedrijven en gebruikers. Deze diverse groepen hebben (deels) andere
belangen en worden dan ook op diverse wijzen benaderd. Een partij als Gasunie (voor aa nwezige
aardgasleidingen) vraagt om een ander type overleg dan een overleg over de bereikbaarheid van
bedrijven of over de ervaringen over het gebruik van de N35. Kortom, de meedenkers aan deze
verkenning vormen niet één groep, maar afzonderlijke groepen die voor een deel ook afzonderlijk
benaderd worden.
Om ervoor te zorgen dat het belang van omwonenden zo goed mogelijk wordt ingebracht is een
bepaalde organisatiegraad wenselijk. Bij deze verkenning wordt dat o.a. ingevuld door deelname in
de meedenk- en klankbordgroep van vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en van
belangenorganisaties (zie paragraaf 4.2). Dat laat onverlet dat ook individuele belanghebbenden
kunnen meedenken of inbreng kunnen leveren.
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De meedenkers staan op iets meer afstand dan de meewerkers, ze worden wel actief benaderd om
input te leveren en mee te denken over oplossingen. Dit geven wij vorm via
informatiebijeenkomsten, een website waar ideeën achtergelaten kunnen worden en diverse
overlegmomenten. Voor grote partijen, partijen of individuen met een specifiek belang is ruimte
voor 1-op-1 gesprekken.
Het projectteam zorgt ervoor dat deze informatie gedeeld wordt met diverse partners en dat altijd
een antwoord op suggesties en/of vragen gegeven wordt. Het betekent uitera ard niet dat alle
ideeën ook gerealiseerd kunnen worden of meegenomen worden.
Geïnformeerden
Een van de doelen van de participatie is het zorgen voor een zo’n volledig en transparant mogelijke
informatievoorziening. Natuurlijk zijn er momenten dat nog nie t alles openbaar kan worden, omdat
plannen in ontwikkeling zijn of dat bestuurders hier eerst een mening over willen vormen. Het
streven is om in deze verkenning regelmatig een update te geven over de stand van zaken. Dit
doen we via de website https://mirttrajecten.nl/organisatie/mirt-n35-wijthmen-nijverdal
Deze informatievoorziening geldt voor alle betrokken partijen, maar ook voor geïnteresseerden of
doelgroepen die niet actief willen of kunnen deelnemen aan de Verkenning.
Via een aparte communicatiewerkgroep worden met alle betrokken partijen afspraken gemaakt
over de exacte vorm, inhoud en frequentie van communiceren.

Gedurende het project kunnen er nieuwe/andere belangen van partijen (en mogelijk risico’s voor
het project) ontstaan of zichtbaar worden. Het projectteam zal daar in het proces rekening mee
houden.
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4

Inrichting van de participatie

4.1

Momenten van participatie

Om te zorgen dat de diverse doelgroepen actief deel kunnen nemen aan de verkenning op een
manier die aansluit bij hun behoeften, zetten we diverse middelen in. Dit is niet in beton gegoten.
Gedurende de verkenning bekijken we of dit participatieproces nog steeds aansluit bij behoefte n en
wensen vanuit de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er extra bijeenkomsten worden
georganiseerd, dat meer gesprekken met specifieke (of ontbrekende) doelgroepen of één-op-één
gesprekken met de omgevingsmanager wenselijk zijn. Ook de eventuele beperkingen als gevolg
van coronamaatregelen zullen we meenemen in de aanpak (zie kader aan het begin van dit plan).
In de verkenning gaan we uit van een zogenaamde participatiecyclus. Een cyclus omvat in principe
een ronde langs de doelgroepen van de verkenning, zie figuur 7. De ronde begint in principe met
de voorbereiding in de Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG). Daarnaast worden ook de Meedenken KlankbordGroep (MKG) en de omgeving geïnformeerd via bijeenkomsten. Afhankelijk van de
fase van de verkenning vindt ook een Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) plaats. In principe vindt een
BAG plaats als bestuurlijke besluitvorming voorbereid moet worden, bijvoorbeeld aan het einde van
de eerste fase om kansrijke alternatieven te bepalen.

Figuur 7: ronde langs alle doelgroepen
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In de verkenning vinden verschillende participatiemomenten plaats, ook gekoppeld aan mijlpalen
en producten in de verkenning. Het betreft in ieder geval de volgende stappen:
•
probleemanalyse, gebiedsanalyse en oplossingen in beeld;
•
het trechteren naar kansrijke alternatieven;
•
formele inspraak op de Notitie reikwijdte en detailniveau;
•
het onderzoeken van meekoppelkansen;

•
•

het formuleren van het voorkeursalternatief;
formele inspraak op de ontwerp-structuurvisie.

Zie figuur 8 op de volgende pagina met daarin de participatiemomenten.

Gedurende de verkenning zijn er twee wettelijk verplichte momenten van participatie voorzien. Dit
is op het moment van de openbare kennisgeving dat de plan-m.e.r.-procedure voor de verkenning
officieel van start gaat. De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) is de toelichting bij d ie
kennisgeving. Hierop mag iedereen zijn of haar reactie geven. Ook zal het ministerie aan de
provincie, gemeenten en diverse bestuurs- en adviesorganen om een reactie vragen. De
Commissie voor de m.e.r. wordt in deze fase ook betrokken.
De reacties die wij ontvangen op de NRD bundelen we in een Nota van Antwoord. Uiteraard worden
deze reacties dan ook – waar relevant – meegenomen in het PlanMER.
Het volgende moment van wettelijk verplichte participatie komt bij de publicatie van de ontwerp structuurvisie die met het PlanMER ter inzage wordt gelegd. De Commissie voor de m.e.r. wordt in
deze fase ook betrokken. Het ministerie zal aan de provincie, gemeenten en diverse bestuurs- en
adviesorganen om een reactie vragen. Omdat de publicatie van de ontwerp-structuurvisie nog ver
weg is en we toch iedereen goed willen betrekken en de gelegenheid geven voor reacties, zijn
gedurende de verkenning tussentijdse informele participatiemomenten opgenomen.
De eerste inloopbijeenkomst wordt gehouden nadat een adviesbureau is gevonden voor de eerste
fase van de verkenning en de planning is uitgewerkt.
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Figuur 8: proces van de verkenning met participatiemomenten
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4.2

Wijze van participatie

In de verkenning vindt de participatie via diverse vormen plaats en verschilt het deels ook per
doelgroep. In de volgende paragrafen lichten we dit toe. Binnen het projectteam is de
omgevingsmanager het eerste aanspreekpunt voor belanghebbenden en de verantwoordelijke voor
de organisatie van de participatie.

Meewerkers
De meewerkende partijen zitten alle ook in de Ambtelijke Begeleidingsgroep. Per
participatiecyclus (zie de figuur) komt deze ABG bij elkaar. In principe zijn dit de partijen
die als eerste de informatie over oplossingen, effecten en dergelijke te horen kri jgen.
Dit vindt plaats via:
•
presentaties tijdens de overlegmomenten
•
werksessies
•
specials
De inhoudelijke werkzaamheden en informatie die vanuit de omgeving is opgehaald
wordt gedeeld met de partijen in de ABG. Dit vindt in de regel plaats door inhoudelijke
presentaties. Waar nodig wordt dit bilateraal voorbereid, bijvoorbeeld als het over een
specifiek thema of grondgebied gaat. Een andere vorm die toegepast wordt zijn
werksessies. Dit doen we bijvoorbeeld voor het in beeld brengen van
meekoppelkansen. Dit zijn opgaven of maatregelen in het gebied, die gekoppeld
kunnen worden aan de aanpassingen die voor de N35 worden gedaan (zie 4.3).

Meedenkers
De meedenkers worden op diverse manieren betrokken.
Belangenorganisaties
Meedenk – en Klankbordgroep
Er is een Meedenk- en Klankbordgroep (hierna MKG) geformeerd. De MKG bestaat uit
vertegenwoordigers van geselecteerde belangenorganisaties en van georganiseerde
bewonersgroepen. De rol van de MKG is om het project te adviseren over de waarden
en belangen in het gebied, over specifieke wensen/randvoorwaarden en om mee te
denken in de uitwerking en beoordeling van alternatieven. De MKG is zodoende een
maatschappelijke vinger aan de pols van de verkenning.
De MKG wordt geïnformeerd in een aparte bijeenkomst per participatiecyclus. Dit vindt
plaats door middel van:
•
inhoudelijke presentaties (de focus ligt dan meer op reageren)
•
werksessies bijvoorbeeld in een ontwerpatelier (de focus ligt dan meer op actief
meedenken)
Een bijeenkomst kan ook bestaan uit een mengvorm van bovenstaande. Ook geldt dat
als een belangenorganisatie zich wil aanmelden om mee te denken, dit uiteraard
mogelijk is.
In de MKG komt de voortgang van de verkenning aan bod, wordt de hoofdlijn van
belangrijke tussenproducten besproken en worden ideeën en reacties opgehaald. De
MKG komt bijeen afhankelijk van de planning en de voortgang in het project. De MKG
wordt in ieder geval geconsulteerd in de voorbereiding van belangrijke bestuurlijke
besluiten.
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Bij de voorbereiding van de startbeslissing zijn reeds een aantal organisaties benaderd
voor deelname aan de MKG. De MKG bestaat bij de start van de verkenning uit de
volgende organisaties:
Bewonersgroepen: Plaatselijk Belang Hoonhorst; Plaatselijk Belang Heino; Plaatselijk
Belang Laag Zuthem; Plaatselijk Belang Mariënheem; Comité Knoopbelang Noordwest
Raalte; Plaatselijk Belang Haarle; Dorpsraad Hellendoorn;
Belangenverenigingen: LTO Noord; Natuur en Milieu Overijssel; Stichting Landschap
Overijssel; ANWB; Fietsersbond Overijssel; ROCOV Overijssel; Veilig Verkeer
Nederland; Wandelnet Overijssel; VNO/NCW-Oost; Transport en Logistiek Nederland
TLN; Evofenedex.
Deze organisaties zijn een afspiegeling van de belangen die op en om de N35
Wijthmen - Nijverdal en in dit gebied spelen.
Voor de rondweg Mariënheem zal afzonderlijk aandacht zijn in overleg met de
omgeving ter plekke, omdat dit plan ingrijpend is voor de omgeving. Het gaat
bijvoorbeeld om het uitwerken van mogelijke tracés in het zoekgebied, de aansluitin g
van de rondweg op de andere gedeelten van de N35 en de locatie van de nieuwe
spoorwegkruising. De participatie zal in overleg met de gemeente Raalte worden
ingevuld.
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven nemen een aparte positie in. Zij bezitten de kennis over de aanwezige
(veelal ondergrondse) infrastructuur en kunnen ook mogelijkheden aangegeven voor
verlegging of inpassing van deze infrastructuur. Deze partijen worden individueel
benaderd waar relevant.
Bewoners/omwonenden
Langs de N35 wonen veel mensen, soms dichtbij en soms op grotere afstand. Met
name de direct omwonenden worden actief uitgenodigd voor de informatie- of
inloopbijeenkomsten. Als sprake is een direct effect (bijvoorbeeld dat de woning in één
van de alternatieven niet meer kan blijven staan) wordt dit altijd voorafgaand aan
inloopbijeenkomsten gemeld.
Op de inloopbijeenkomsten is alle informatie aanwezig en deze wordt afwisselend via
presentaties en informatieborden actief toegelicht. Ook is ruimte voor vragen op alle
thema’s bij diverse inhoudelijke ‘tafels’. Indien nodig is er ook ruimte voor 1-op-1
gesprekken.
Naast de inloopbijeenkomsten hebben de bewoners ook de mogelijkheid om te reageren
of vragen te stellen via de website.
Bedrijven
Net als bij bewoners geldt dat bedrijven soms op korte afstand liggen en soms op
grotere afstand, maar wel gebruik maken van de N35 en nabijgelegen infrastructuur.
Deze bedrijven worden ook actief uitgenodigd voor de inloopbijeenkomsten. Als sprake
is van een mogelijk direct effect op een bedrijf dan wordt dit altijd van tevoren aan
inloopbijeenkomsten gemeld. Openbaarvervoersbedrijven die gebruik maken van de
N35 voor busvervoer worden apart benaderd vanwege hun routes en de aanwezige
bushaltes langs de weg.
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Naast de inloopbijeenkomsten hebben de bedrijven ook de mogelijkheid om te
reageren of vragen te stellen via de website. Ook hier kunnen 1-op-1 gesprekken aan
de orde zijn.
Gebruikers
Gebruikers van de N35 en omliggende wegen kunnen zich aanmelden via de website
om mee te denken over de oplossingen voor de N35. Specifiek worden deze gebruikers
ingezet om de ervaringen omtrent verkeersveiligheid en beleving scherp te krijgen . Tot
deze gebruikers horen naast automobilisten ook vrachtverkeer, landbouwverkeer,
fietsers en voetgangers. We zoeken nog naar een manier om deze groepen aan te
haken bij het project, bijvoorbeeld via een interactieve pagina op de website.
Over direct belanghebbende particulieren, partijen of bedrijven.
Vanuit het project zullen er – aanvullend op plenaire participatiegelegenheden – ook
gesprekken met individuele stakeholders gevoerd worden, naar behoefte van de
stakeholders. Het betreft gesprekken met particulieren, bedrijven en organisaties die
direct betrokken zijn of geraakt worden door de plannen. De omgevingsmanager is
voor hen het eerste aanspreekpunt. Mocht digitale informatievoorziening of
communicatie een probleem zijn voor een belanghebbende, dan zal het project zoeken
naar een passende oplossing.
Raden en Staten
Het informeren van Provinciale Staten verloopt via de Gedeputeerde. Het informeren
van gemeenteraden verloopt via de betrokken wethouders. Partijen bespreken de
gezamenlijke communicatie hierover in de BAG. De projectorganisatie zal hierin
faciliteren bijvoorbeeld door het aanleve ren van informatie.
Tot slot zijn er nog enkele specials mogelijk, bijvoorbeeld het bijpraten van Colleges
en/of gemeenteraden over effecten of voorgenomen keuzes in de vorm van een
(gezamenlijke) technische informatiesessie vanuit de projectorganisatie. De exacte
vorm en momenten vormen maatwerk, in overleg met de partijen.
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4.3

Meekoppelkansen ophalen

We willen niet alleen werken aan de doelen van de verkenning, maar ook ruimte bieden om
ambities en ideeën van anderen mee te koppelen. Onder meekoppelkansen verstaan we:
‘initiatieven die met heldere afspraken in samenhang met de maatregelen aan de N35 gerealiseerd
kunnen worden.’ De essentie is dat meekoppelen meerwaarde (ofwel synergie) oplevert.
Uitgangspunten voor meekoppelkansen:
•
We nodigen omgevingspartijen actief uit om meekoppelkansen in te brengen of te
realiseren in de omgeving. Omgevingspartijen zijn b.v. lokale belangengroepen, andere
overheden of private initiatiefnemers;
•
We faciliteren het meekoppelkansenproces in de verkenningsfase. Initiatiefnemers van
meekoppelkansen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitwerking, (meer)kosten , risico’s en
benodigde besluitvorming van de door hen ingebrachte (koppel)kansen;
•
We spreken van een meekoppelkans wanneer deze:
o voordelen biedt voor het gebied en/of voor het project;
o in de directe omgeving van het project plaatsvindt;
o in tijd en locatie overeenkomt met de uitvoering van de maatregelen aan de N35 in
het project;
o voor zowel de opdrachtgevers als de initiatiefnemer(s) voordelen biedt en een winwin situatie creëert;
o betaalbaar is en (mede)financiering van de meerkosten is geregeld in een
overeenkomst;
o niet leidt tot een risico of nadeel voor de te realiseren projectopgave.
•
We maken met de initiatiefnemer(s) van de meekoppelkans(en) vooraf heldere afspraken.
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5

Communicatie

Communicatie over de Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal vindt op drie momenten plaats (naast
de reguliere overleggen, bilaterale overleggen, sessies, etc.):
•
Bij ‘officiële’ besluiten door de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) of de minister.
•
Periodiek via de projectwebsite in de vorm van digitale nieuwsbrieven.
•
Na afloop van inloopbijeenkomsten met daarin antwoorden op veelgestelde vragen.
Tot slot geldt natuurlijk dat communicatie ook plaatsvindt wanneer dit wenselijk of nodig is, vanuit
het reguliere omgevingsmanagement. De voorbereiding van deze communicatiemomenten wordt
gecoördineerd door de omgevingsmanager van de verkenning. Hierover vindt afstemming plaats
met de organisaties die deelnemen in de projectorganisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
informatiebijeenkomsten, die naast de projectwebsite ook via berichten in de plaatselijke krant
aangekondigd worden.

5.1

Belangrijke communicatiemomenten

Vooralsnog zijn er in de verkenning, na de Startbeslissing, nog drie of vier belangrijke tussenstappen
of besluiten te verwachten waarover communicatie plaatsvindt:
1. Bij het afronden van de eerste fase, waarbij ook de NRD openbaar wordt gemaakt.
2. Bij de vaststelling van de ontwerp-structuurvisie, waarbij ook de PlanMER openbaar wordt
gemaakt.
3. Bij de voorkeursbeslissing.
4. Bij ondertekening van de bestuursovereenkomst (vaak samen met stap 3).
Deze communicatiemomenten vinden plaats via de officiële kanalen, persberichten, maar ook vi a de
projectwebsite.

5.2

Communicatie via de projectwebsite en overige zaken

De projectwebsite, https://www.mirttrajecten.nl/organisatie/mirt-n35-wijtmen-nijverdal, is de
plaats waar alle informatie en communicatie samenkomen. De openbare informatie, inclusief de
nieuwsbrieven en veelgestelde vragen zijn daar te vinden. Deze informatie kan ook gedeeld worden
via websites van betrokken overheden of organisaties.
Nieuwsbrief
De voortgang van de Verkenning wordt via een periodieke online nieuwsbrief gecommuniceerd. In
deze nieuwsbrief staat informatie over de stand van zaken, de planning, komende activiteiten, of
over de producten waar dan aan gewerkt wordt.
Veelgestelde vragen
Op de website komt ook een rubriek met (veel)gestelde vragen en antwoorden. Deze vragen
worden opgehaald bij de diverse inloop- of informatiebijeenkomsten, maar het kunnen ook vragen
zijn die per mail gesteld worden (uiteraard rekening houdend met persoonlijke en gevoelige
informatie). Vragen kunnen ook binnenkomen via de landelijke informatielijn van RWS, via 08008002. De reacties die binnenkomen bij de diverse participatiemomenten worden op de website
(soms samengevat) beantwoord. Bij de NRD komt een formele nota van antwoord voor de reacties
op de NRD, bij de ontwerp-structuurvisie ook voor de reacties daarop.
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Interactief meedenken
Via de website wordt het voor iedereen ook mogelijk om interactief mee te denken met onderdelen
van de verkenning. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk worden om op een kaart aan te geven waar
verkeersonveilige situaties of andere aandachtspunten zijn. In het verdere verloop van de
verkenning kunnen hier nieuwe onderdelen aan toegevoegd worden .
Overige zaken rond communicatie
Samenhang met andere projecten aan de N35 Wijthmen-Nijverdal
In de communicatie en de organisatie van de participatie zal vanuit de verkenning ook aandacht
besteed worden aan de raakvlakken met het verkeersveiligheidsproject N35 Wijthmen - Nijverdal
en Knooppunt Raalte.
Social media
Social media als Twitter, Facebook, Instagram kunnen met mate aanvullend worden ingezet.
Woordvoering
De woordvoering gaat in beginsel via één persoon. In deze verkenning ligt de woordvoering bij de
trekker van de verkenning, dus bij het ministerie van I&W/DG Mobiliteit (in afstemming met de
partners).
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BIJLAGE 1

BO MIRT Afspraken (november 2020) over de N35 Wijthmen – Nijverdal.

•

•

•

•

•

•

•

•

Rijk en regio stellen het verkeerskundig onderzoek N35 Wijthmen – Nijverdal
van Arcadis, de aanvullende bestuurlijke notitie en de verdiepende analyse
van de tracés en kruispunten van de N35 vast.
Rijk en regio kiezen voor een gezamenlijke, gefaseerde en adaptieve aanpak
om naar een eindbeeld voor de N35 toe te gaan. Daarbij wordt uitgegaan van
het wegbeeld van een regionale stroomweg, waarbij de aanpak een
toekomstige uitbreiding naar 2x2 rijstroken nog mogelijk maakt. Voor het Rijk
staat daarbij de verbetering van de verkeersveiligheid op het traject voorop.
Rijk en de regio werken als onderdeel van de gezamenlijke adaptieve aanpak
ook een toekomstbeeld van de N35 uit met als centrale vraag hoe het
eindbeeld van de N35 eruit komt te zien en welke stappen we daarvoor
zetten. In het BO MIRT van 2021 wordt hierover terug gerapporteerd.
Voor de N35 besluiten Rijk en regio het gedeelte Wijthmen-Raalte aan te
pakken in een toekomstvaste 2x1 opzet met ongelijkvloerse kruisingen, 2
kruispunten te verbeteren tussen Raalte en Nijverdal en een rondweg
Mariënheem 2x1 te realiseren (ook toekomstvast).
Rijk en regio reserveren ieder € 100 miljoen, zodat in totaal € 200 miljoen
beschikbaar is voor de realisatie. De rijksbijdrage is inclusief btw. Hiermee is
voldaan aan minimaal 75 % van de middelen die beschikbaar moeten zijn
voor de uitwerking in een verkenning.
In de uitwerking zoeken Rijk en regio naar kosten efficiënte oplossingen bij de
aanleg van kunstwerken. Meerkosten boven de € 200 miljoen worden 50/50
verdeeld tussen Rijk en regio.
De provincie heeft voor de uitvoering van de projecten voor de N35 Wijthmen
– Nijverdal maximaal € 120 miljoen beschikbaar en stelt voor deze fase € 100
miljoen beschikbaar behoudens goedkeuring door Provinciale Staten.
De provincie Overijssel neemt het voortouw bij de planologische uitwerking en
besluitvorming. Het Rijk voert het project uit.
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