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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen inzake aansluiting Hoofdstraat - N817 
 
 
Geachte heer Driever, 
 
Op 7 december 2018 heeft u schriftelijke vragen gesteld inzake de aansluiting Hoofdstraat - N817. 
Graag geven wij hierbij ons antwoord op deze vragen. De vragen 3 t/m 5 zijn overigens eerder ook 
gesteld door de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV). Per brief van 13 maart 
2018 is daarop antwoord gegeven aan de VDVV. Deze antwoorden zijn nog steeds van toepassing en 
daarom hieronder herhaald. 
 
1. Wat is de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de plannen om de oversteek ter 
hoogte van de Hoofdstraat/N817 Slingerparallel veilig te maken? 
In 2019 zal de provincie Gelderland onderhoud uitvoeren aan de N817 (Ulft-Gendringen). Het 
verbeteren van de oversteek ter hoogte van de aansluiting Hoofdstraat maakt onderdeel uit van deze 
werkzaamheden. Concreet zal er op de N817 een brede middengeleider worden gerealiseerd, 
waardoor (brom)fietsers de N817 ter hoogte van de Hoofdstraat in twee fasen kunnen oversteken. 
 
2. Welke opties liggen voor? 
Naast de geplande maatregel zoals hierboven beschreven liggen er geen andere opties voor. 
 
3. Waarom is er vanuit de provincie/gemeente gekozen voor de koppeling tussen de realisatie 
‘rotonde N817/Het Goor’ en afsluiting van Hoofdstraat voor autoverkeer? 
Deze keuze is gemaakt door de provincie Gelderland in het kader van het provinciale project 
'trajectaanpak N817'. Dit is een project van de provincie Gelderland, waarbij de gemeente en politie 
onderdeel uitmaken van de projectgroep.  
 
De provincie eist voor realisatie van de rotonde ’t Goor - N817 dat de aansluiting Hoofdstraat - N817 
wordt afgesloten voor al het verkeer uitgezonderd (brom)fietsers. Indien de aansluiting Hoofdstraat - 
N817 niet wordt afgesloten, zal de provincie geen rotonde aanleggen ter hoogte van ’t Goor. De 
aanpak van de kruising bij 't Goor weegt voor ons dusdanig zwaar vanuit het perspectief van 
verkeersveiligheid, dat de keuze voor het niet afsluiten van de Hoofdstraat met als gevolg het niet 
realiseren van de rotonde geen optie is. 
 
4. Het bovenstaand genoemde plan is al in 2008 door de beleidsmedewerker verkeer, in een 
overleg met VDVV voorgesteld. Destijds is ook al door VDVV aangegeven dit geen oplossing te 
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vinden. Waarom heeft er tussen 2008 en 2016 geen overleg plaatsgevonden tussen gemeente 
en VDVV over dit onderwerp? 
Tussen 2008 en 2016 is deze kwestie door de provincie Gelderland niet verder opgepakt. De 
gemeente is uitgenodigd om per 2016 zitting te nemen in de projectgroep van het provinciale project 
‘trajectaanpak N817’. Vanaf dat moment heeft de projectgroep de knelpunten op de N817 in kaart 
gebracht en nagedacht over mogelijke oplossingen. 
 
Vast onderdeel van dergelijke provinciale projecten is een inloopbijeenkomst voor inwoners, bedrijven 
en belangenverenigingen. Dit om de conceptplannen in te kunnen zien en daarnaast de mogelijkheid 
te bieden om een schríftelijke reactie in te dienen. De reacties en provinciale antwoorden worden 
vervolgens gebundeld in een reactienota, zoals deze ook is opgesteld voor de trajectaanpak N817. 
 
5. “In overleg met de gemeente Oude IJsselstreek en de regiopolitie Noord -Oost Gelderland 
zijn in 2016 schetsontwerpen gemaakt van mogelijke oplossingsrichtingen om de knelpunten 
aan te pakken.” (citaat Reactienota d.d 08-02-2017). Waarom heeft er in deze fase geen overleg 
met VDVV plaatsgevonden? 
De provincie is opdrachtgever en projectleider en heeft een standaard werkwijze. Bij de trajectaanpak 
N817 heeft de provincie niet afgeweken van deze werkwijze. De gemeente is hierin volgend. Vanuit 
de gemeente zijn er wel informele gesprekken gevoerd. Behoudens een inspraakavond is er geen 
formeel overlegmoment geweest tussen de gemeente, provincie en VDVV. 
 
6. Waarom heeft de gemeente de VDVV initieel gesteund in haar bezwaar en is zij gedurende 
het traject, eenzijdig zonder de VDVV hiervan in kennis te stellen van mening veranderd? 
Het college heeft altijd aangegeven te kunnen instemmen met de voorgenomen afsluiting van de 
aansluiting Hoofdstraat – N817 voor al het verkeer uitgezonderd (brom)fietsers, wanneer deze 
maatregel wordt gecombineerd met de aanleg van een rotonde op de kruising met ’t Goor.  
 
Wel hebben wij Gedeputeerde Staten (GS) bij brief van 17 augustus 2017 verzocht om met de VDVV 
in gesprek te gaan over het procesverloop en hun inhoudelijke bezwaren. Samengevat heeft GS op 2 
oktober 2017 geantwoord dat zij van mening is dat de trajectverkenning voor de N817 zorgvuldig is 
uitgevoerd en daarom geen aanleiding ziet tot verder onderzoek of extra overleg met 
belangengroepen. Op 24 november 2017 hebben wij GS laten weten te betreuren dat zij niet in 
overleg wil treden met de VDVV, maar dat wij wel gezamenlijk met de provincie de voorgenomen 
N817-maatregelen willen realiseren. Bij brief van 30 januari 2018 is dit standpunt nogmaals 
verduidelijkt aan GS. 
 
Tot slot 
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Mocht u naar aanleiding 
van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met behandeld ambtenaar Jeroen 
Stieber via j.stieber@oude-ijsselstreek.nl of het algemene telefoonnummer (0315) 292 292. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Marijke Verstappen Otwin van Dijk 
secretaris burgemeester 
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