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Beste bestuurders van gemeente, provincie en rijk, 
 
Bestuur en Fractie van de PvdA in de gemeente Hellendoorn maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen 
rond de N35 tussen Nijverdal en Wierden: de kosten zijn door RWS erg hoog begroot, er blijven ongelijkvloerse 
kruisingen in de weg bij Nijverdal en de uitvoering wordt (steeds maar) uitgesteld 
Wij doen  u in deze open brief dan ook een voorstel/oproep om snel tot besluitvorming te komen door af te 
wijken van de geijkte paden en structuren. Wij roepen iedereen op om gezamenlijk te komen tot innovatie bij 
het uitvoeren van dit project, in het belang van de inwoners van de provincie Overijssel en in het bijzonder de 
inwoners van de gemeente Hellendoorn. 
Binnenkort beslist de Staten van Overijssel over de extra bijdrage van de provincie aan de weg, zodat er na een 
positief besluit van de staten in totaal 100 miljoen beschikbaar is. 
 
Even de feiten op de rij zoals die bij ons bekend zijn: 
1. De marsroute, zoals door het provinciebestuur is vastgesteld, voorziet niet alleen in een verdubbeling van 

het stuk Wierden-Nijverdal maar ook in ongelijkvloerse kruisingen. 
2. Rijkswaterstaat raamt de kosten daarvan op dit moment op 160 miljoen terwijl "maar" 100 miljoen 

beschikbaar is (50 miljoen van het Rijk en 50 miljoen van de provincie/regio/gemeenten). 
3. De bijdrage van het Rijk wordt pas in 2021 betaald, de provincie zal bij eerdere uitvoering 

voorfinancieren.  
4. Bewoners van de omgeving van het nieuwe tracé hebben een eigen alternatief ontwikkeld. Dit tracé is 

goedkoper en de milieuproblemen rond het waterwingebied van Vitens blijken oplosbaar. Bovendien 
hoeven er veel minder huizen en gronden te worden aangekocht. 

5. Rijkswaterstaat geeft aan dat alleen een sobere variant van dit plan  voor een bedrag van 100 miljoen 
aangelegd kan worden. Daarbij zouden de ongelijkvloerse kruisingen bij Nijverdal vervallen. 

6. Gelijkvloerse kruisingen bij Nijverdal leiden tot een verlaging van de verkeersveiligheid en de 
doorstroming en een verhoging van de milieubelasting. 

7. Een groep ondernemers heeft aangegeven (in afstemming met betreffende bewoners) dat zij een tracé 
met ongelijkvloerse kruisingen kunnen aanleggen voor het beschikbare budget van 100 miljoen euro. 

Er wordt nu weer nader onderzoek gepleegd, hetgeen tot verder uitstel maar niet tot oplossingen leidt en dat 
terwijl de bouw in Overijssel juist op dit moment een flinke impuls zo goed zou kunnen gebruiken om weer 
mensen aan het werk te krijgen.  
Om uit deze vicieuze cirkel te komen is creativiteit, innovatie en bestuurlijke moed noodzakelijk. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Vandaar ons volgende voorstel: 

1. Nu de provincie (en de rest van de regio) meer dan de helft van het bedrag betaald (50 miljoen en 
voorfinanciering), zou het volgens ons mogelijk moeten zijn dat de provincie ook de uitvoering van het 
project op zich neemt. 

2. Rijkswaterstaat geeft steeds vaker Design en Construct opdrachten. Zij zouden ook een Programma van 
Eisen en een globale Design en Construct opdracht kunnen geven aan de provincie. 

3. De provincie neemt dan op zich dat zij de uitvoering van de aanleg van dit stuk weg voor de bijdrage van 
50 miljoen van het Rijk en dit Programma van Eisen enz. ter hand neemt. Vervolgens maakt de provincie 
in een PPS harde afspraken met de groep ondernemers. 

4. De N35 is een Rijksweg en hoort dat in onze optiek ook te blijven. Ons voorstel behelst dus uitdrukkelijk 
NIET de overdracht van de weg aan de provincie. 

Deze werkwijze heeft veel voordelen: 

- Het rijk loopt geen risico meer. 
- De provincie heeft grip op de uitvoering en dus ook op haar eigen bijdrage doordat ze zelf aan het stuur zit. 
- Door de PPS zorgen ondernemers voor werkgelegenheid in de regio. 

Wij roepen alle betrokkenen op om nu snel knopen door te hakken en middels deze constructie snel de 
gewenste verbetering van de N35 tussen Wierden en Nijverdal tot stand te brengen. 

 

Met vriendelijke groet 

Wilma Paalman, fractievoorzitter PvdA gemeente Hellendoorn 

Peter de Noord, afdelingsvoorzitter van de PvdA  

 

  

 


