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Chronologisch overzicht besluitvorming fietsverbinding Raalte dorp – Raalte Noord
September 2016:
In september 2016 wordt de verkenning naar een oplossing voor Knooppunt Raalte opgeleverd door het
adviesbureau. Uit deze verkenning volgt onderstaande voorkeursoplossing:

Ten aanzien van de fiets-/voetgangersverbinding voorziet deze oplossing in een verbinding via het Sportlaantje.
12 oktober 2016:
Informatiebijeenkomst in het Hoftheater over de uitkomsten van de verkenning naar Knooppunt Raalte.
Oktober 2016 – februari 2017:
Mede naar aanleiding van de bijeenkomst in het Hoftheater wordt een quickscan uitgevoerd naar mogelijke tracés
en optimalisaties voor de fietsverbinding met Raalte-Noord en Heino: rapport RHDHV 6 februari 2017.
In deze quickscan komt de variant ‘Sportlaantje’ als
voorkeursoplossing naar voren voor de verbinding
met Raalte Noord. Zie afbeelding hiernaast.
Vanuit deze quickscan wordt geconstateerd dat alle
varianten voor- en nadelen hebben en dat de
uiteindelijke scores van de verschillende varianten
dicht bij elkaar liggen. Geconstateerd wordt dat het
erop aankomt welke criteria belangrijk gevonden
worden en welke minder belangrijk.

28 februari 2017 (college, zaaknummer 100-2017)
Besluit van het college tot het toezenden van een informatienotitie aan de raad over de stand van zaken van
Knooppunt Raalte en de fiets-/voetgangersverbinding.
Bijlagen bij besluitvorming:
 Informatienotitie aan raad
 Rapport RHDHV 6 februari 2017 (quickscan)
1 maart 2017
Informatiebijeenkomst over de fiets-voetgangersverbinding Knooppunt Raalte in het Hoftheater
21 maart 2017 (college, zaaknummer 1531-2017)
Het college besluit het volgende voorstel voor te leggen aan de raad:
 Het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage aan project Knooppunt Raalte van 4,5 miljoen
 Het uitvoeren van een nader onderzoek naar de ligging van de fiets-/voetgangersverbindingen
Bijlagen bij besluitvorming:
 Raadsvoorstel
 Rapportage RHDHV 6 februari 2017 (quickscan)
 Rapportage RHDHV 1 maart 2017 (nadere uitwerking Knooppunt Raalte)
 Reacties opgehaald bij bijeenkomst Hoftheater 1 maart 2017
 Brief van ministerie over voortgang meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport 21-11-2016
20 april 2017 (raad, zaaknummer 1531-2017):
Het voorstel van het college wordt gewijzigd vastgesteld door de raad, waarbij randvoorwaarden worden
meegegeven aan de fiets-/voetgangersverbinding. Onder andere de volgende randvoorwaarden:
 De verbinding moet een snel alternatief bieden voor bestaande verbindingen.
 De verbinding moet zowel verkeersveilig als sociaal veilig zijn.
 Ontlasting van fietsverkeer van de huidige fietsverbinding tussen Raalte Noord en Raalte dorp.
 Betere verbinding tussen winkelcentrum van Raalte dorp en Raalte Noord.
Daarnaast besluit de raad tot uitwerking van een fietsverbinding N348 – Heino (later genoemd het ‘fietslusje’).
Bijlagen bij besluitvorming zijn: zie bijlagen bij collegebesluit 21 maart 2017

Mei – oktober 2017:
Naar aanleiding van de besluitvorming van college en raad in maart/april 2017 wordt een nader onderzoek
uitgevoerd naar de gewenste ligging van de fietsverbindingen in onderstaande onderzoeksgebieden:

Lopende dit onderzoek wordt op 6 juli 2017 een informatiebijeenkomst gehouden in Zwakenberg. Ook
wordt er in deze periode onder fietsers een enquête gehouden gericht op de fietsverbinding van/naar Heino.
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6 juli 2017
Informatiebijeenkomst over de fiets-voetgangersverbinding Knooppunt Raalte in Zwakenberg.
17 oktober 2017 (voorgenomen besluit college, zaaknummer 8323-2017)
Het college neemt het voorgenomen besluit om variant 3 in onderzoeksgebied 1 in bovenstaand kaartje verder uit
te werken en in te brengen in het project Knooppunt Raalte.
Bijlagen bij besluitvorming:
 Rapportage RHDHV 9 oktober 2017. Dit betreft een beoordeling van verschillende varianten op meerdere
beoordelingscriteria. De beoordeling is ingevuld op basis van expert-judgement en op basis van informatie
die opgehaald is bij de informatiebijeenkomst 6 juli 2017 in Zwakenberg.
 Enquêteresultaten fietsers
 Informatienotitie aan raad
13 november 2017 (bespreking van het voorgenomen besluit college door raad in raadspleinsessie)
De raad bespreekt het voorgenomen besluit van het college in de raadspleinsessie.
Bijlagen bij bespreking:
 Informatienotitie van het college
 Rapportage RHDHV 9 oktober 2017
 Enquêteresultaten fietsers
 Voorgenomen besluit van het college ten aanzien van ligging fiets-/voetgangersverbinding
5 december 2017 (definitief besluit college, zaaknummer 8323-2017):
Het college neemt het definitieve besluit om variant 3 in onderzoeksgebied 1 in het hiervoor weergegeven kaartje
verder uit te werken en in te brengen in het project Knooppunt Raalte. De bespreking in de raadspleinsessie van
13 november 2017 geeft geen aanleiding het voorgenomen collegebesluit van 17 oktober 2017 te herzien.
Bijlage bij besluitvorming: Rapportage RHDHV 9 oktober 2017
17 juli 2018 (college, zaaknummer 13974-2018)
Variant 3 in onderzoeksgebied 1 en het ‘fietslusje Heino’ zijn verder in detail uitgewerkt. Het college stelt deze
uitwerking vast en besluit deze voor verdere uitwerking in te brengen in het project Knooppunt Raalte.
Bijlage bij besluitvorming: Rapportage RHDHV 29 juni 2018
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