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Beknopte samenvatting Statennotitie: 
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de startnotitie m.e.r. N346 Lochem 
op 6 juli 2004 vastgesteld en daarmee vrijgegeven voor publicatie en inspraak. De startnotitie is 
opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeente Lochem. 
De startnotitie beschrijft het initiatief om op basis van gelijkwaardigheid twee kansrijke tracé-
alternatieven in de m.e.r.-procedure te onderzoeken om een adequate verbinding te kunnen 
maken tussen de provinciale wegen de “N346 (westelijke rondweg)/Rengersweg N332” én de 
“Nettelhorsterweg N825/Goorseweg N346 ten oosten van Lochem”.  
De publicatie van deze startnotitie is het officiële begin van de milieueffectrapportage (m.e.r.). 
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Aan de leden van Provinciale Staten 
 
Bijgaand ontvangt u ter kennisname de startnotitie m.e.r. N346 Lochem. 
Ten noordoosten van Lochem en omgeving is al jaren behoefte aan een betere afwikkeling van 
het verkeer. In nauwe samenwerking met de gemeente Lochem vindt onderzoek plaats naar een 
doeltreffende oplossing voor dit verkeersprobleem. 
Hiertoe worden in het m.e.r.-onderzoek op basis van gelijkwaardigheid een tweetal kansrijke 
tracé-alternatieven tussen de westelijke rondweg Lochem (N346/N332) en de Nettelhorsterweg 
(N825)/Goorseweg (N346) nader onderzocht.  
De bestaande route gaat over gemeentelijke wegen. Het verkeer ondervindt hinder in de 
doorstroming bij deze route zowel op de kruispunten als vanwege de beperkte ruimte op de 
Stationsweg en de Lochemsebrug over het Twentekanaal. 
De verkeersveiligheid is in het geding op de Goorseweg vanwege de vele in- en uitritten van 
bedrijven (waaronder Intratuin). Het kruispunt Goorseweg (N346)/Nettelhorsterweg N825 staat 
bovendien geregistreerd als Verkeer Ongevallenconcentratie (VOC)-punt; dit laatste acute pro-
bleem wordt overigens nu (in 2004/2005) al tijdelijk opgelost met een VRI en een minimale 
kruispuntaanpassing. 
 
Het probleem laat zich als volgt samenvatten. 
De bestaande route over gemeentelijke wegen kent de volgende knelpunten: 

 verminderde doorstroming (bij de gelijkvloerse kruispunten, ter hoogte van de bestaande 
Lochemsebrug over het Twentekanaal én bij diverse in- en uitritten van bedrijven aan de 
Goorseweg);  

 verkeersonveiligheid op de Goorseweg en Stationsweg; 

 hinder voor de omgeving door barrièrewerking en emissies (geluid en lucht). 
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De kansrijke alternatieven zijn beoordeeld op hun probleemoplossend vermogen, zonder afbreuk 
te doen aan andere ruimtelijke functies in het gebied, natuurwaarden en landschapswaarde.  
Naast de wettelijk verplichte alternatieven (het Nulalternatief [geen maatregelen treffen] en het 
MMA [Meest Milieuvriendelijke Alternatief]) worden er in het m.e.r.-onderzoek op basis van 
gelijkwaardigheid twee kansrijke tracé-alternatieven onderzocht (de alternatieven 1 en 2). 
Kansrijk wil zeggen dat vooraf de technische haalbaarheid én de fysieke inpassing van de 
infrastructuur zijn onderzocht en in een werkdocument zijn beschreven.  
 
Alternatief 1 volgt de bestaande route vanaf de westelijke rondweg (N346/N332) over de 
Kwinkweerd, over de Stationsweg [met de bestaande Lochemsebrug over het Twentekanaal] en 
over de Goorseweg én sluit aan op het kruispunt Nettelhorsterweg (N825). In dit geval wordt het 
huidige tracé opgewaardeerd naar het niveau van een zogenoemde provinciale ontsluitingsweg.  
 
Alternatief 2 volgt vanaf de westelijke rondweg over de Kwinkweerd dezelfde route als 
alternatief 1. Daarna wordt de route vervolgd langs het NS-station via een nieuw tracé, gelegen 
tussen de spoorlijn en het Twentekanaal. Met een nieuwe brug over het Twentekanaal sluit dit 
tracé vervolgens aan op het kruispunt Nettelhorsterweg (N825)/Goorseweg (N346).  
 
De startnotitie ligt ter inzage van 6 september tot 4 oktober 2004. Tijdens deze inspraakperiode 
zal op 16 september 2004 een informatieavond gehouden worden in Lochem.  
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