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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie VVD met betrekking tot 
wegbeveiliging weg Ootmarsum-Oldenzaal. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering d.d. 1 oktober 2019 hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief 
te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. De fractie VVD heeft vijf vragen gesteld die grotendeels 
betrekking hebben op de situatie op de provinciale weg N736 Ootmarsum-Oldenzaal. We hebben de 
betreffende vragen voorgelegd aan de provincie Overijssel, zijnde eigenaar en beheerder van de N736. Haar 
antwoorden op de vragen zijn te vinden in de brief van 28 augustus 2019 met kenmerk 2019/0252713. 
 
Vraag 1: 
Welke mogelijkheden zijn er voor houten vangrails tussen Ootmarsum en Rossum? 
Antwoord 1: 
Zie het antwoord van de provincie Overijssel in haar brief. 
 
Vraag 2: 
Is het college bereid hier samen met de provincie Overijssel naar te kijken? 
Antwoord 2: 
De provincie Overijssel geeft aan dat er geen programma of budget is voor uitbreiding van 
veiligheidsmaatregelen zoals geleiderails of uitwijkhavens. Zij geeft aan dat wanneer het college van 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland de aanleg van dergelijke voorzieningen wenselijk vindt, zij 
ambtelijk met de gemeente in overleg wil gaan om de mogelijkheden te verkennen. 
Dat de provincie Overijssel aangeeft geen budget te hebben, mag waarschijnlijk gezien worden als een 
signaal dat de financiering van eventuele maatregelen geheel of gedeeltelijk voor conto van de gemeente 
Dinkelland zal moeten komen. 
 
Vraag 3: 
Hoe denkt het college over eventuele uitwijkhavens op de weg van Ootmarsum richting Rossum voor 
landbouwverkeer? 
Antwoord 3: 
Zie het antwoord van de provincie Overijssel in haar brief. Ons college heeft geen redenen om hier anders 

 



over te denken. 
 
Vraag 4: 
Zijn er nog andere (drukkere) wegen in Dinkelland waar houten vangrails en/of uitwijkhavens geplaatst 
zouden kunnen worden? 
Antwoord 4: 
Zie het antwoord van de provincie Overijssel in haar brief. Ook hier geldt naar verwachting de kanttekening 
die bij vraag 2 is benoemd ten aanzien van programma en budget. 
 
Vraag 5: 
Aan welke veiligheidsmaatregelen denkt het college als het gaat om de afslag Wolfsbergweg vanaf de 
Oldenzaalsestraat? 
Antwoord 5: 
De afslag betreft een situatie binnen het provinciale weggebied. Zie het antwoord van de provincie Overijssel 
in haar brief. De provincie Overijssel gaat onderzoeken of maatregelen genomen kunnen worden om het 
doorzicht te beperken (want dat zorgt voor de in de vragen benoemde 'verwarring' over het verloop van het 
tracé van de provinciale weg). 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het college. 
Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. Omdat 
extern advies is gevraagd bij de provincie Overijssel, was het nodig (en overeengekomen) om deze termijn 
te verlengen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


