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Standpunt inzake uitkomsten tracéonderzoek Beggelderdijk

Geacht college,
Recent heeft u een tracéonderzoek uitgevoerd naar de Beggelderdijk in Dinxperlo. Aanleiding voor dit
onderzoek zijn zorgen van omwonenden over de verkeersveiligheid en omgevingshinder. Omdat de
voorgestelde varianten van invloed zijn op de inrichting van wegen en gronden binnen de gemeente Oude
IJsselstreek, heeft u ons tijdens een bestuurlijk overleg verzocht een standpunt in te nemen over de uitkomst
van het onderzoek. Tevens heeft u gevraagd naar onze bereidheid om een alternatieve ontsluiting voor het
bedrijf Westerveld ã Nederlof in Breedenbroek te onderzoeken. In deze brief geven wij onze reactie.

Functie Beggelderdijk
De Beggelderdijk (gemeente Aalten) sluit ter hoogte van de gemeentegrens aan op het Beggelderpad
(gemeente Oude IJsselstreek). Vanaf en naar de provinciale weg N317 (Doetinchem - Dinxperlo) heeft het
wegvak Beggelderdijk/ Beggelderpad zowel binnen als buiten de bebouwde kom van de kern Dinxperlo een
ontsluitende functie voor het verkeer. Op basis van de door u aangeleverde telgegevens kent het wegvak
een intensiteit van ca. 2.400 motorvoertuigen per etmaal en wordt een toename verwacht naar ca. 3.000
motorvoertuigen per etmaal in 2030.

Varianten
Uit uw tracéonderzoek is een drietal verkeerskundige varianten voortgekomen:
1. uitvoeren van groot onderhoud aan de Beggelderdijk met verbetermaatregelen;
2. opwaarderen van de Beggelderdijk, waaronder verbreding en een gedeeltelijk vrijliggend fietspad;
3. aanleg van een nieuw tracé tussen de Terborgseweg (Dinxperlo) en de N317.
Wij hebben kennis genomen van het door u aangeleverde maatregelenpakket en de geraamde kosten per
variant.

Verbeteren bestaand tracé
De varianten 1 en 2 betreffen maatregelen op het bestaande tracé. Ten aanzien van het Beggelderpad geldt
dat de huidige weginrichting volstaat om het verkeer in de toekomst goed te blijven afwikkelen. Wel streven
we als Achterhoekse gemeenten naar een gelijk wegbeeld op het gehele wegvak. Mocht uitvoering worden
gegeven aan variant 1, dan gaan wij dan ook graag met u in overleg over het gelijktijdig aanpassen van de
weginrichting op het Beggelderpad.
Daarnaast merken wij op dat aanleg van een snelheidsremmer in de vorm van een verkeersplateau op de
voorrangskruising Beggelderpad - Bohnenweide niet onze voorkeur heeft. Dit vanwege mogelijk geluids- en
trillingshinder voor direct aanwonenden. Voor verbreding van het wegvak buiten de bebouwde kom, zoals
bedoeld in variant 2, zien wij mede gelet op de verkeersintensiteit en beschikbare ruimte geen aanleiding.

Nieuw tracé
Met betrekking tot variant 3 (een nieuw tracé tussen de Terborgseweg en de N317, opgewaardeerd tot
volwaardige 80 km/uur weg) constateren wij dat er in de toekomst geen sprake is van een
capaciteitsprobleem op het wegvak Beggelderdijk/ Beggeiderpad. Wij zien dan ook geen reden om te
investeren in de aanleg van een nieuw tracé op gronden binnen de gemeente Oude IJsselstreek. Mocht uw
raad desondanks besluiten dat een nieuw tracé wenselijk is, dan zijn wij wel bereid de mogelijkheden tot
planologische medewerking gezamenlijk te onderzoeken.

Ontsluiting Westerveld

81

Nederlof

U heeft aangegeven dat het, afhankelijk van de variantkeuze, eventueel gewenst is de Beggelderdijk
gedeeltelijk te ontlasten van vrachtverkeer, door een alternatieve ontsluiting van het bedrijf Westerveld 8.
Nederlof in Breedenbroek te realiseren. Omdat niet duidelijk is of een alternatieve ontsluiting haalbaar is,
stellen wij ons op het standpunt deze mogelijkheid gezamenlijk met u te willen verkennen, indien het besluit
van uw raad over het tracéonderzoek hiertoe aanleiding geeft.

Informatie
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Stieber (adviseur Verkeer ă Vervoer) via het
algemene telefoonnummer (0315) 292 292 of i.stieber@oude-iisselstreek.nl.
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