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Voorstel 
 
1. Kennisnemen van het eindconcept Strategische Milieu Beoordeling/Milieueffectrapport (SMB/MER, deel 

A). 
2. Kennisnemen van de tracékeuzenotitie voor de Noordelijke rondweg N346 Lochem. 
3. Kennisnemen van de verschillende acties om aanvullende financiering te vinden voor het aanleggen van 

alternatief 2 (de Spoorlaanvariant). 
4. Instemmen met alternatief 1a (de nulplusvariant) onder voorwaarde dat bij de start van de 

aanbestedingsprocedure geen financiële dekking is gevonden voor de aanleg van alternatief 2 (de 
Spoorlaanvariant). 

 
 
Inleiding 
 
De provincie Gelderland zoekt samen met de gemeente Lochem naar mogelijkheden voor het oplossen van 
de verkeersproblematiek in en om Lochem door een verbinding ten noorden van Lochem te realiseren. 
 
Met de bekendmaking van de Startnotitie op 16 augustus 2004 is de m.e.r.-procedure formeel gestart. In de 
startnotitie is een probleemanalyse en een globale gebiedsbeschrijving opgenomen. Ook is de voorgenomen 
activiteit gedefinieerd en zijn kansrijke oplossingen (alternatieven en varianten) geselecteerd. 
 
Het opstellen van dit Milieueffectrapport (MER) vormt de volgende stap in de procedure. Dit MER is 
opgesteld aan de hand van de door Bevoegd Gezag (Gedeputeerde Staten van Gelderland) in januari 2005 
vastgestelde definitieve richtlijnen MER. 
 
In het MER zijn de volgende tracéalternatieven en varianten onderzocht: 
 
Alternatief 1a: het nulplusalternatief 
Het nulplusalternatief gaat uit van opwaardering van de bestaande route over gemeentelijke wegen tot een 
regionale verbinding. De Kwinkweerd wordt een provinciale weg met een maximumsnelheid van 70 km/uur. 
Langs de Kwinkweerd komt een parallelweg voor langzaam verkeer met drie aansluitingen op de 
hoofdrijbaan. De Lochemsebrug wordt aangepast aan de eisen die de scheepvaart stelt aan de 
infrastructuur en met de vormgevingseisen van een provinciale weg. Het kruispunt tussen de Stationsstraat, 
de Graaf Ottoweg en de Kanaalstraat wordt vormgegeven als verkeerslichten geregeld kruispunt. De 
Goorseweg wordt voor het oostelijk deel aan de noordzijde voorzien van een parallelweg.  Ter hoogte van 
de Tusselerdijk worden de bedrijven aan het westelijk deel van de Goorseweg ontsloten door middel van 
een nieuw kruispunt. De kruising bij de Nettelhorsterweg met de Goorseweg wordt vormgegeven als 
rotonde. 
 
Alternatief 1b 
Alternatie 1b is grotendeels gelijk aan alternatief 1a. Het verschil ten opzichte van alternatief 1a bestaat eruit 
dat de bestaande route over de Goorseweg intact blijft en dat ten zuiden van de Goorseweg gedeeltelijk een 
nieuwe rijbaan voor doorgaand verkeer wordt aangelegd. Het nieuwe tracé loopt vanaf de Nettelhorsterweg 
tot aan de huidige kruising met de watergang de Grote Waterleiding. De huidige Goorseweg, waarvoor in de 
plaats een nieuw zuidelijker gelegen tracé is voorzien, gaat als parallelweg fungeren. 
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Alternatief 2: de Spoorlaanvariant 
De Spoorlaanvariant volgt deels het bestaande tracé en deels een nieuw tracé. Ter plaatse van de 
Kwinkweerd is dit alternatief gelijk aan het nulplusalternatief. Ten oosten van de Stationsweg wordt een 
nieuw tracé gevolgd dat parallel langs het Twenthekanaal ligt en over het gronddepot van de uitgegraven 
grond van het Twenthekanaal voert. Dit tracedeel sluit met een nieuw te bouwen brug over het 
Twenthekanaal aan op de kruising van de Goorseweg (N346) met de Nettelhorsterweg (N825). Deze 
kruising zal als rotonde worden uitgevoerd en worden verlegd in verband met benodigde boogstralen en 
voldoende afstand tot de nieuw te bouwen brug over het Twentekanaal. 
 
Alternatief 4: de Noordvariant 
De Noordvariant gaat uit van een geheel nieuw tracé ten noorden van de spoorlijn Zutphen-Hengelo. 
Westelijk sluit dit tracé aan op de Rengersweg (N322). In oostelijke richting ligt het tracé dan parallel aan de 
spoorlijn, het kruist de Ampsenseweg en vervolgens de spoorlijn en het Twenthekanaal. Het tracé sluit 
uiteindelijk aan op de kruising Nettelhorsterweg-Goorseweg op dezelfde wijze als de Spoorlaanvariant. De 
Grote Drijfweg wordt omgeleid en onder het viaduct over het spoor heen geleid. De stationsweg wordt met 
een tunnel onder de stationsweg ongelijkvloers gekruist.  
 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
Op grond van de Wet milieubeheer moet in een MER altijd een zogenaamd meest milieuvriendelijk 
alternatief (MMA) worden beschreven. Dit is het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu 
worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt met gebruikmaking van de bestaande 
mogelijkheden ter bescherming van het milieu. In het MMA wordt onderzocht hoe het tracé vanuit 
milieuoogpunt zo goed mogelijk kan worden ingericht en daarmee ook een zo beperkt mogelijke 
milieuaantasting kan worden bereikt. Het MMA wordt beschouwd als een samenhangend pakket van 
maatregelen en technische concepten waarmee voor het milieu een optimaal resultaat kan worden bereikt. 
Als randvoorwaarde geldt dat het om een reëel uitvoerbaar alternatief moet gaan. 
Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief is de Spoorlaanvariant (alternatief 2) aangevuld met 
milieuoptimalisatie maatregelen. 
 
Argumenten 
 
1.1 De conclusie SMB/ MER zijn bekend 
In de conclusies van de effectvergelijking is aangegeven dat het nulplusalternatief (alternatief 1a) en de 
Spoorlaanvariant (alternatief 2) aanzienlijk beter scoren dan alternatief 1b en de Noordvariant (alternatief 4). 
Geen van beide alternatieven (nulplusalternatief of de Spoorlaanvarant) onderscheid zich duidelijk als het 
vanuit milieuoogpunt best-scorende alternatief. Bij nadere analyse blijkt er een lichte voorkeur voor de 
Spoorlaanvariant (alternatief 2) als vanuit milieuoogpunt best scorende alternatief en het beste tegemoet 
komend aan de projectdoelstellingen. Voor alternatief 2 bestaat er voldoende draagvlak zowel bestuurlijk als 
maatschappelijk. 
 
Op het onderdeel verkeer en vervoer scoort de Spoorlaanvariant (alternatief 2) het beste van alle 
onderzochte tracés, doordat dit alternatief het meeste doorgaande verkeer weet te trekken en toch een 
optimale bereikbaarheid van alle delen van Lochem weet te waarborgen in samenhang met een verbetering 
van de verkeerveiligheid. De reistijd neemt bij de Spoorlaanvariant met 33% af terwijl de reistijd bij het 
nulplusalternatief (alternatief 1A) met 16% afneemt. Omdat de Spoorlaanvariant onder de verbindingsweg 
(Stationsweg) van het centrum naar het station doorgaat en geen vermenging van doorgaand verkeer met 
verkeer van het centrum naar het station plaats vindt heeft deze oplossing de voorkeur boven het 
nulplusalternatief (alternatief 1A). 
 
De Spoorlaanvariant is het meest duurzame tracé. Door infrastructurele ontwikkelingen in de omliggende 
gemeenten zoals de rondweg om Markelo, de ontwikkelingen bij Borculo en Ruurlo zal de verkeersintensiteit 
op de N346 om Lochem toenemen. Deze toename van het verkeer is via de Spoorlaanvariant (alternatief 2) 
beter te verwerken dan op het nulplusalternatief (alternatief 1A). Voor de toekomstige ontwikkelingen aan de 
westzijde van Lochem, de revitalisering van het industrieterrein Goorseweg en de ontwikkeling 
industrieterrein Stijgoort, heeft de Spoorlaanvariant (alternatief 2) de voorkeur. 
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2.1 De provincie Gelderland verzoekt om een tussentijds advies over het eindrapport SMB/MER, de 
Tracékeuzenotitie en het voorkeurstracé (VKA) 
De investeringskosten voor de Spoorlaanvariant (alternatief 2) zijn geraamd op ca. € 36.000.000. De 
investeringskosten voor het nulplusalternatief (alternatief 1A) zijn aanzienlijk lager geraamd op ca.                 
€ 22.000.000; bovendien is bij het nulplusalternatief (alternatief 1A) een rijksbijdrage voor het vervangen van 
de huidige Lochemsebrug in het vooruitzicht gesteld. Op inhoudelijke overwegingen heeft de provincie 
Gelderland geen duidelijke voorkeur voor één van de alternatieven. 
 
De provincie Gelderland verzoekt om een tussentijds advies over het eindrapport SMB/MER, de 
Tracékeuzenotitie en het voorkeurstracé (VKA). Wanneer de gemeente Lochem kiest voor de aanleg van het 
alternatief 2 (de Spoorlaanvariant) zal de gemeente Lochem moeten aangeven hoe zij denkt het tekort aan 
budget te kunnen overbruggen. 
In het geval geen dekking gevonden wordt voor het financieringstekort kan worden teruggevallen op het 
nulplusalternatief (alternatief 1A), waarvoor het geringe financieringstekort wel overbrugbaar lijkt te zijn. 
 
2.2 De gemeente Lochem heeft een sterke voorkeur voor de Spoorlaanvariant 
Vanuit de gemeente Lochem bestaat er grote voorkeur voor de Spoorlaanvariant (alternatief 2). 
Daar zijn de volgende redenen voor: 
• Heeft de beste doorstroming en geeft de grootste winst in reistijd 
• Heeft het meeste effect op het terugdringen van doorgaand verkeer door de kern van Lochem. 
• Levert de meest posititieve bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in het centrum van Lochem. 
• Past het best in de visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen aan de oostzijde van de 

gemeente Lochem.  
 
In besprekingen met ondernemers in de gemeente Lochem gaven deze aan voor de Spoorlaanvariant 
(alternatief 2 ) te zijn. 
 
3.1 Verschillende acties worden ondernomen voor aanvullende financiering 
ARCADIS REGIO BV heeft van gemeente Lochem de opdracht voor het doorrekenen van de 
Spoorlaanvariant (alternatief 2) zoals die door de provincie Gelderland is ontworpen. De gemeente Lochem 
wil zien of er financiële ruimte zit in het door de provincie Gelderland begrote investeringsbedrag van            
€ 36.000.000 voor het realiseren van de Spoorlaanvariant (alternatief 2). De doorrekening zal in januari 2007 
worden gepresenteerd. 
 
mRO b.v., maatschap voor Ruimtelijke Ordening heeft van de gemeente Lochem de opdracht een rapport 
samen te stellen van een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een subsidieaanvraag voor de 
Noordelijke Rondweg in Lochem. De provincie Gelderland heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor 
het verkrijgen van een D2 subsidie die verstrekt wordt door de Europese Gemeenschap. Deze subsidie 
wordt toegekend aan projecten die de economische ontwikkelingen in een plaats of regio stimuleren. Met het 
rapport zullen de verschillende subsidieverlenende instanties worden benaderd voor het verkrijgen van de 
gewenste subsidie. Dit proces zal het gehele jaar 2007 in beslag nemen. 
 
De gemeente Hof van Twente heeft plannen voor het aanleggen van een rondweg om Markelo. Voor een 
goede doorstroom van het verkeer op deze rondweg naar het westen zien zij het nut van een goede 
rondweg om Lochem en geven daarbij de voorkeur aan de Spoorlaanvariant. Zij onderneemt stappen om de 
provincie Overijssel hiervoor te interesseren en daarvoor een financiële bijdrage te leveren. 
Inmiddels zijn er contacten gelegd tussen de provincie Overijssel en de provincie Gelderland. 
 
4.1 De gemeente Lochem moet in januari 2007 een principe besluit nemen  
Voor eind januari 2007 moet de gemeente Lochem concreet aangeven hoe zij het tekort aan budget gaat 
aanvullen voor de realisatie van de Spoorlaanvariant (alternatief 2). De provincie Gelderland zal, indien de 
gemeente Lochem de ontbrekende gelden niet beschikbaar heeft, de Staten voor stellen akkoord te gaan 
met het aanleggen van het nulplusalternatief (alternatief 1A). 
De gedeputeerde mevr. Van Haaren kan niet instemmen met het gedeeltelijk aanleggen van de 
Spoorlaanvariant (alternatief 2) vanaf de kruising met de Nettelhorsterweg tot aan de Stationsweg. Zij wil 
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een volledige provinciale verbinding vanaf de kruising met de Nettelhorsterweg tot aan de kruising met de 
Rengersweg die voldoet aan de eisen van de provincie.  
Het is onmogelijk voor de gemeente Lochem om voor het einde van januari 2007 harde toezeggingen te 
krijgen van de verschillende partijen die financieel kunnen bijdragen voor de realisatie van de 
Spoorlaanvariant (alternatief 2). De kans is groot wanneer de gemeente Lochem zich blijft verzetten tegen 
de aanleg van het nulplusalternatief (alternatief 1A) de Provinciale Staten besluiten de rondweg N346 van de 
lijst van aan te leggen rondwegen in de provincie Gelderland te schrappen. 
De gemeente Lochem kan dit voorkomen door in te stemmen met de realisatie van het nulplusalternatief 
(alternatief 1A) onder de voorwaarde dat de provincie Gelderland alsnog de Spoorlaanvariant (alternatief 2) 
aanlegt wanneer de gemeente Lochem voor de aanbesteding van het nulplusalternatief (alternatief 1A) 
gelden heeft toegewezen gekregen voor het financieren van het ontbrekende budget voor de realisatie van 
de Spoorlaanvariant (alternatief 2). 
 
Voor u ligt bij de stukken ter inzage: 
 
- Overzicht afspraken overeenkomst 433 
- SMB/MER (deel A)  
- Tracékeuzenotitie 
- Tekeningen nulplusalternatief (alternatief 1A) en Spoorlaanvariant (alternatief 2). 
 
 
Lochem, 2 januari 2007 
 
 
Burgemeester en wethouders van Lochem, 
 
 
 

 
 

drs. J. ten Brinke F.J. Spekreijse
secretaris burgemeester
 
 
Volgens voorstel door de raad besloten op  29 januari 2007
  
  
  
J.P. Stegeman F.J. Spekreijse
griffier voorzitter
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