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1. Inleiding  
De doorgaande verkeersroutes door Loenen en omgeving, ook Lieren en Oosterhuizen, staan 
al jaren ter discussie. Zowel de provinciale weg N786 als de Kanaalroute roepen steeds weer 
debat en emotie op. In het gebied vormen deze routes belangrijke doorgaande wegen voor 
inwoners en ondernemers en ook voor vele toeristen en dagjesmensen. Tegelijkertijd staat de 
Kanaalroute bekend om de frequente zware ongevallen. Ook ervaren inwoners van met name 
Loenen overlast van het doorgaand (vracht)verkeer in het dorp, bijvoorbeeld verkeer van de 
regionale papierindustrie.  
 
Taai probleem 
Het vraagstuk kent verschillende betrokken partijen, elk met eigen rollen en belangen. Dat 
maakt de verkeersroutes rond Loenen een taai probleem, waar steeds een oplossing voor de 
één weer een probleem voor de ander lijkt op te roepen. Een belangrijk weerkerend thema is 
dat het weren van doorgaand (vracht-)verkeer op één van beide routes zal leiden tot een 
verschuiving naar de andere doorgaande route.  
 
Makkelijk informatie terugvinden 
Dit Informatiedossier van de raad helpt je om vergaderstukken over ‘verkeersroutes Loenen’ 
makkelijker terug te vinden in het Raadsinformatiesysteem (RIS) waarin alle vergaderstukken 
staan. Wat is er in het verleden besloten? Wanneer was die ene vergadering ook alweer? Op 
basis waarvan werd er besloten? Dit Informatiedossier gaat ruim tien jaar terug in de tijd, het 
is geen historisch onderzoek.  
 
Bespreking door gemeenteraad staat centraal 
Wat dit dossier wél is: een toegangspoort tot het RIS voor het thema ‘verkeersroutes Loenen’. 
Dit betekent dat het Informatiedossier Raad vooral verwijst naar alle informatie die door de 
gemeenteraad van Apeldoorn is verwerkt en behandeld. Aangezien de provincie Gelderland 
bij dit vraagstuk een belangrijke rol speelt, vind je soms ook verwijzingen naar relevante, vaak 
verduidelijkende informatie over (oudere) provinciale projecten. 
 
Het informatieblad helpt je wel het verleden wat beter te leren kennen en vooral ook wat de 
gemeenteraad eerder deed met dit thema. Nog een laatste puntje: het RIS van Apeldoorn 
bestaat pas per november 2011. Voor die tijd was niet vanzelfsprekend digitale informatie 
voorhanden. Papier was toen leidend. Daarom vind je niet veel oudere informatie terug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fouten? Aanvullingen? Verbeteringen? Mail: otgriffie@apeldoorn.nl o.v.v. Informatiedossier 
“Verkeersroutes rond Loenen” 

 

https://apeldoorn.parlaeus.nl/
mailto:otgriffie@apeldoorn.nl
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2. Tijdlijn  
 

2022   (30 maart: start nieuwe raadsperiode)  

 

Ontwikkelingen verkeersroutes Loenen in 2022 
De gemeenteraad agendeert het onderzoeksrapport met aanbevelingen dat is verschenen 
over de Kanaalroute in Apeldoorn en Brummen. De colleges van beide gemeenten delen het 
rapport ook met de provincie Gelderland (o.a. de wegeigenaar N786 en extra betrokken 
geraakt bij de bestuursondersteuning in de gemeente Brummen) en de stuurgroep Eerbeek-
Loenen 2030, waarin ook de (papier)industrie participeert.  
 
Het college van Apeldoorn benoemt als punt van aandacht: verkeersverschuivingen naar het 
dorp Loenen als de snelheid langs het kanaal omlaag zou gaan. De colleges van Apeldoorn en 
Brummen melden van plan te zijn om in 2022 voorstellen met verkeerskeuzes te presenteren 
ter besluitvorming. (zie ook: persbericht) 
 
Vergaderingen gemeenteraad 
 
12 mei 2022  Politieke Markt Verbetering verkeersveiligheid Kanaalroute  

(rapport Antea)  
 
 
Raadsbrieven verkeersroutes Loenen in 2022 
 
25 februari 2022 raadsbrief Antea-rapport Verbetering verkeersveiligheid  

Kanaalroute + rapport Antea  
 
Raadsvragen verkeersroutes Loenen in 2022 
 
16 maart 2022 schriftelijke vragen Antea-rapport Kanaal Zuid + beantwoording 

 
Gemeentelijke informatie (college van b en w)  
 

• Adviesbureau concludeert: pas inrichting en snelheid Kanaal Zuid aan (persbericht 25 
februari 2022) 

• Verbeteren verkeersveiligheid langs Kanaal Zuid (themapagina van de gemeente) 
 

2021 

Ontwikkelingen verkeersroutes Loenen in 2021 
In 2021 ontstond na ongevallen langs het Kanaal Zuid opnieuw maatschappelijke en politieke 
discussie over de verkeersveiligheid. Op 11 maart werd een motie aangenomen om de route 
snel veiliger te krijgen. Op 1 april werd een motie ingediend en aangenomen om tijdelijk 60 
km/u in te gaan voeren op het Apeldoornse gedeelte van de weg. Het college (dat is bevoegd 
om dat verkeersbesluit te nemen) werd door de raad oproepen om dat besluit te nemen. Het 

https://www.apeldoorn.nl/ter/actueel/2022/februari/adviesbureau-concludeert-pas-inrichting-en-snelheid-kanaal-zuid-aan
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/env=help/action=showannex/gdb=4461/Definitief_rapport_Antea-verkeersveiligheidsanalyse_kanaalroute.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/env=help/action=showdoc/gd=27042/Raadsbrief_rapport_Antea_verbetering_verkeerseiligheid_Kanaalroute.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/env=help/action=showannex/gdb=4461/Definitief_rapport_Antea-verkeersveiligheidsanalyse_kanaalroute.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/questions/action=showdoc/gd=27196/SV_WijApeldoorn_over_Antea_rapport_Kanaal_Zuid.pdf
https://www.apeldoorn.nl/ter/actueel/2022/februari/adviesbureau-concludeert-pas-inrichting-en-snelheid-kanaal-zuid-aan
https://www.apeldoorn.nl/ter/actueel/2022/februari/adviesbureau-concludeert-pas-inrichting-en-snelheid-kanaal-zuid-aan
https://www.apeldoorn.nl/ter/plannen-en-projecten-nieuwbouw-en-ontwikkeling/kanaal-zuid
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college deed dat inderdaad. De route werd op 21 juni 2021 verlaagd tot 60 km/u. Het leidde 
tot verdeelde reacties in de regio rondom Loenen van voor- en tegenstanders. Intussen had 
het college met Brummen (waar deze hoofdroutes doorlopen – deels eigendom van de 
provincie Gelderland) een onderzoekbureau opdracht gegeven om een onderzoek te doen 
naar verbetering van de verkeersveiligheid Kanaal Zuid/Apeldoornseweg/Dierenseweg.  
 
Verkeersbesluit herroepen: einde 60 km/u 
De pilot werd eind 2021 abrupt gestopt. Een bezwarencommissie stelde namelijk een aantal 
bezwaarmakers tegen het besluit tot snelheidsverlaging in het gelijk. Het college besloot het 
verkeersbesluit daarom snel te herroepen. Als reactie werd in de raad van 23 december 2021 
een motie ingediend die het college opriep om opnieuw, met verbeterde onderbouwing, het 
verkeersbesluit ‘60 km/u’ toch te nemen. Deze motie werd besproken, maar niet in stemming 
gebracht, in afwachting van het rapport van het onderzoeksbureau.  
 
Vergaderingen gemeenteraad over verkeersroutes Loenen in 2021  
 
23 december  raad   Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’   

Kanaal Zuid 60km/u  + raadsverslag  
Motie van treurnis (niet in stemming) 

16 september  raad  Besluit over antwoordbrief aan Dorpsraad Loenen 
     n.a.v. de brief over ‘moties 60 km Kanaal Zuid’ 
1 april   raad  Motie ‘vreemd aan de orde’ over Kanaal Zuid  
     (aangenomen) + raadsverslag   
11 maart   raad  Motie ‘vreemd aan de orde’ over Kanaal Zuid 
     (aangenomen) + raadsverslag  
 
Raadsbrieven verkeersroutes Loenen in 2021 
 
14 december 2021 raadsbrief Tussentijdse evaluatie Tijdelijke snelheidsverlaging  

Kanaal Zuid  
16 juni 2021  raadsbrief Bezwaarschrift verkeersbesluit 60 km Kanaal Zuid  
 
Raadsvragen verkeersroutes Loenen in 2021 
 
12 november 2021 schriftelijke vragen  Verkeer rondom Loenen + beantwoording  
22 april 2021  actualiteitsvragen  Verkeer Lieren-Loenen-Oosterhuizen 
9 maart 2021  schriftelijke vragen Kanaal Zuid + beantwoording 
 
2020 

 
Geen informatie aangetroffen 
 
2019 

Ontwikkelingen verkeersroutes Loenen in 2019 
Gedeputeerde Staten melden Provinciale Staten welke opmerkingen er zijn binnengekomen 
uit de maatschappij op de N786-analyse die een jaar eerder verscheen. De provincie lijkt zich 

https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/ag=2088282aaa280aa002820aa029aeb96d
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=110976/type=pdf/Motie_vreemd_aan_de_orde_van_de_dag_ingediend_door_PvdD__WijApeldoorn__PvdA__VSP__ChristenUnie__GemeenteBelangen__D66__50PLUS_en_SGP__Kanaal_Zuid_60_km_uur.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=111364/type=pdf/Verslag_raadsvergadering_gemeente_Apeldoorn_23_december_2021.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=111454/type=pdf/Motie_van_Treurnis.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agendavideo/action=watch/ag=008808002a2a800002820002a9a94420/rec=0a20228288a8220802a020882a72c2dd/start=1587
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/ag=028808aa02280a82028282a02980eb31
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=98853/type=pdf/Motie_vreemd_PvdD_over_Kanaal_Zuid.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=99580/type=pdf/Conceptverslag_raadsvergadering_Apeldoorn_1_april_2021.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/ag=200028aa888aa2880282228aa322be7d
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/motie/env=help/action=showdoc/gd=2032/Motie_vreemd_Kanaal_Zuid.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=98228/type=pdf/Conceptverslag_raadsvergadering_Apeldoorn_11_maart_2021.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/env=help/action=showdoc/gd=26349/Brief_Tussentijdse_evaluatie_pilot_snelheidsverlaging_Kanaal_Zuid.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/action=showdoc/gd=24776/Raadsbrief_bezwaarschrift_verkeersbesluit_60_km_Kanaal_Zuid.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/questions/action=view/id=26017
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=100854/type=pdf/Verslag_raadsvergadering_Apeldoorn_22_april_2021_-_deel_2.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=100109/type=pdf/Actualiteitsvragen_VVD_verkeer_Lieren-Loenen-Oosterhuizen.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/questions/action=view/id=23738
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7310157/1/Bijlage_1_Zienswijzennota_MKBA_%28PS2019-98%29_
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7310158/1#search=%22mkba%20n786%22
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wat betreft het verkeer te willen concentreren op Brummen, waarmee de provincie diverse 
thema’s actief mede-oppakt in het kader van bestuurskracht, zoals Eerbeek-Loenen 2030.  
 
Gemeentelijke informatie (college van b en w) 
Het college stuurt ter informatie de raad een provinciale Statenbrief van 29 november 2019 
over ‘Eerbeek-Loenen 2030, stand van zaken wegennet’. 
 
2018  (maart: start nieuwe raadsperiode)  

 
Ontwikkelingen verkeersroutes Loenen in 2018 
Het vraagstuk staat weer in beeld bij Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten melden 
namelijk dat ze een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) laten uitvoeren naar 
Investeren in de N786 corridor Apeldoorn-Dieren. Er volgt een maatschappelijke consultatie. 
 
Raadsvragen verkeersroutes Loenen in 2018 
 
12 juli 2018  schriftelijke vragen  N786 in Loenen + beantwoording  
 
2016 

Ontwikkelingen verkeersroutes Loenen in 2016 
De gemeenteraad neemt een besluit over de Verkeersvisie 2016-2030. Daar wordt onder 
benoemd over de verkeersroutes rond Loenen: het tegengaan van het sluipverkeer door de 
dorpen zoals Loenen (N786), en een toekomstige verbreding van de weg aan Kanaal Zuid.  
 
Het college informeert in 2016, net voor de raadsvergadering van de Verkeersvisie, de raad 
over deze routes. Zoals over de lobby bij de provincie om de verkeersproblemen op de N786 
te helpen oplossen. De provincie is immers niet van mening veranderd: de N786 kan hier en 
daar wat opgewaardeerd worden. Apeldoorn probeert met partners dit thema op de agenda 
van de Provinciale Staten te krijgen. Ook laat het college van Apeldoorn weten op Kanaal Zuid 
betere markering aan te brengen en een inhaalverbod in te stellen. 
 
Vergaderingen gemeenteraad over verkeersroutes Loenen in 2016 
 
7 juli 2016  raad   Besluit over Verkeersvisie 2016-2030  
      (geamendeerd aangenomen, maar niet op  
      onderdeel verkeersroutes Loenen) 
30 juni 2016  Politieke Markt Verkeersvisie 2016-2030 (inclusief inspraak) 
 
Raadsbrieven over verkeersroutes Loenen in 2016 
 
 
14 juli 2016 raadsbrief  Aanvullende informatie N786 (met informatie van de provincie  
    over aanvullend onderzoek naar N786)  
29 juni 2016 raadsbrief  Stand van zaken N786 en veiligheid Kanaal Zuid  (n.a.v. de  
    Politieke Markt van 3 december 2015 in Loenen) 
 
 

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7310158/1#search=%22mkba%20n786%22
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/search/action=showgb/item=2147/Raadsbrief_PS_N786_bijlage_Statenbrief.pdf
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6324520/3/BOC+-+MKBA-rapport+N786+Apeldoorn+-+Dieren+%28PS2018-198%29
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6324525/1/Bijlage_MKBA_%28PS2018-198%29
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/id=3758
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/search/action=showpt/item=48266/06_Verkeersvisie_23_mei_2016.pdf
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/3700563/2#search=%22n786%22
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/id=3295
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/id=3292
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=74047/type=pdf/05a_Inspraaknota_Verkeersvisie_2016-2030_versie_18_mei_anoniem.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/env=help/action=showdoc/gd=22826/Raadsbrief_aanvullende_informatie_N786.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/councildocument/action=showdoc/gd=22814/Raadsbrief_Stand_van_zaken_N786_en_veiligheid_Kanaal_Zuid.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=punt/id=23615
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2015 

Ontwikkelingen verkeersroutes Loenen in 2015 
In 2015 besteedde de gemeenteraad veel aandacht aan de verkeersproblematiek in Loenen. 
De raad ging in Loenen hierover vergaderen. De provincie had bij bestuurlijk overleg over een 
nieuw verschenen onderzoek ‘Corridor Apeldoorn-Dieren, de N786 in een breder perspectief’ 
laten weten geen groot verkeerskundig probleem te zien en niet over de financiële middelen 
te beschikken voor grootschalige verkeerswerken. Wel zouden in de weg knelpunten kunnen 
worden opgelost.  
 
De raad wilde dat het college van Apeldoorn een verbeterde Kanaalroute (Kanaalplusroute) 
ging aanbevelen bij de provincie, ook om de overlast op de N786 in Loenen te verminderen. 
Eind 2015 diende een Apeldoornse fractie de motie ’40 jaar jubileum’ in zo om symbolisch te 
benadrukken dat sinds 1975 naar oplossingen wordt gezocht voor dit vraagstuk. Deze motie 
werd overigens niet behandeld. 
 
Vergaderingen gemeenteraad verkeersroutes Loenen in 2015 
 
17 december 2015 raad  Motie: 40 jaar jubileum (verkeersafhandeling Loenen) 
     (ingetrokken – niet besproken) 
3 december 2015 Politieke Markt (op locatie in Loenen) 
     Stand van zaken Rondweg N786 Dieren-Loenen verslag  
 
Raadsbrieven verkeersroutes Loenen in 2015 
 
24 september 2015 raadsbrief Stand van zaken N786 
16 juli 2015  raadsbrief  Stand van zaken Verkeersstudie N786  
 
 
2014   (maart: start nieuwe raadsperiode)  

 
29 juli 2014  raadsbrief  Raad wordt geïnformeerd over eventuele verplaatsing 
     afslag A50 Loenen naar Kanaalroute 
16 januari 2014 raad  De raad neemt een besluit over een brief aan de  

Overleggroep N786 (gezamenlijke dorps- en wijkraden). 
De overleggroep had de raad om politieke druk richting 
de provincie gevraagd. O.a. de gemeente Apeldoorn gaat 
het gesprek aan met GS over de Kanaalvariant.  
 

2013 

 
Vergaderingen gemeenteraad in 2013  
 
13 juni 2013  raad  De gemeenteraad herbevestigt per motie de voorkeur  
     voor de Kanaalvariant in plaats van het opwaarderen van  

https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/mag=02aaa0a2800a220008280088a003db4f
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/search/action=showmt/item=1729/Motie_vreemd_aan_de_orde_van_de_dag__40_jarig_jubileum.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=punt/id=23615
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=75424/type=pdf/Verslag_Stand_van_zaken_N786.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=75422/type=pdf/05_-_Raadsbrief_N786_24_september_2015.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=75423/type=pdf/06_-_Raadsbrief_stand_van_zaken_verkeersstudie_N786.pdf
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/id=3758
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/mag=00a82080a8a828a008280a282a2b5658
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=punt/id=30555
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de N786. Kort na deze raadsvergadering nemen ook de 
Provinciale Staten een motie aan om toch meer 
oplossingsvarianten voor het vraagstuk te laten  
verkennen door Gedeputeerde Staten. (verslag) 

 
Raadsvragen verkeersroutes Loenen in 2013 
 
3 juni 2013 schriftelijke vragen berichtgeving N786 Rondweg Loenen + antwoord 
 
2010 

Ontwikkelingen verkeersroutes Loenen in 2010 
 
Mei 2010 De gemeenteraad van Apeldoorn neemt een initiatiefvoorstel aan, namelijk  

een brief aan de provincie Gelderland, die dreigt het aanvullend budget voor 
onderzoek in te trekken (500.000 euro): tekst zie bijlage 3.2.  Dit na een oproep 
tot actie van gezamenlijke dorps- en wijkraden aan de gemeenteraad. 

April 2010 rapport ‘Verkeerscorridor Apeldoorn – Dieren, een door de gehele regio breed  
gedragen oplossing’ (door gezamenlijke dorps- en wijkraden gemeente 
Apeldoorn, Brummen en Dieren)  
 

 
2007 

Ontwikkelingen verkeersroutes Loenen in 2007 
 
De gemeente Apeldoorn zet in op Kanaal+ variant (zie motie 17 dec 2015 die erop teruggrijpt)  
 
2005 

 
Ontwikkelingen verkeersroutes Loenen in 2005 
Provincie Gelderland begint met diverse studies naar oplossingsrichtingen voor de N786 
(bron: raadsbrief 16 januari 2014). In dat jaar wordt een Klankbordgroep opgericht met daarin 
de dorpsraden Loenen en Beekbergen-Lieren. (bron: rapport Verkeerscorridor Apeldoorn-
Dieren 2010) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=punt/id=30556
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/questions/action=view/id=19958
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/2010-05-14_VERKEERSCORRIDOR%20Rapport_DEFINITIEF.pdf
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/2010-05-14_VERKEERSCORRIDOR%20Rapport_DEFINITIEF.pdf
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3. Bijlagen 
 
3.1. Persbericht  

 
Persbericht gemeente Apeldoorn – 25 februari 2022 
 

Adviesbureau concludeert: pas inrichting en snelheid Kanaal Zuid aan 
 

25-02-2022 
 

 

De eindrapportage van adviesbureau Antea over de verkeersveiligheid van de 

Kanaalroute is door het college aangeboden aan de Apeldoornse gemeenteraad. 

In het onderzoek concludeert Antea dat de huidige functie, vorm en gebruik van 

het traject langs het Apeldoorns kanaal niet goed op elkaar zijn afgestemd. Na 

een zorgvuldige analyse van drie oplossingsrichtingen adviseert het bureau om 

de weg anders in te richten en de maximum snelheid terug te brengen naar 60 

kilometer per uur. 

Mijn Apeldoorn 

Wethouder Wim Willems van Apeldoorn is blij met het onderzoek. “In het 

onderzoek staat heel helder beschreven hoe we de verkeersveiligheid kunnen 

verbeteren. En dat het veiliger kan en moet is kraakhelder. Aan het voorgestelde 

scenario hangt alleen wel een fors kostenplaatje en ook de kap van bomen.” Wat 

nu volgt is dat de gemeente de effecten van de voorgestelde maatregelen op het 

milieu (natuur, stikstof, geluid) moet verkennen. En de financiën, 

uitvoeringsmogelijkheden en verkeerseffecten in de regio in kaart gaat brengen.   

Verschuiving van verkeer 

Een belangrijk aandachtspunt in het rapport is dat een deel van het verkeer zich 

verschuift naar de N786 (de weg door Loenen) als de snelheid op de Kanaalroute 

omlaag gaat. Er zijn meer ontwikkelingen in het gebied Eerbeek/Loenen die van 

invloed zijn op het verkeer, zoals het nieuwe Logistieke Centrum Eerbeek en het 

Verkeerscirculatieplan voor Eerbeek. Daarom is een integrale verkenning van alle 

verkeerseffecten belangrijk. Dit pakken de betrokken overheden samen op. Het 

rapport is ook aangeboden aan de Provincie Gelderland en de stuurgroep van het 

programma Eerbeek-Loenen 2030, waarin provincie, beide gemeenten en ook de 

industrie nauw samenwerken aan een goede toekomst voor beide dorpen en 

directe omgeving.  

https://www.apeldoorn.nl/mijnapeldoorn
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Definitieve besluiten in najaar 

Omdat er nog veel moet worden uitgezocht gaan de colleges van de gemeenten 

Apeldoorn en Brummen  er  vanuit dat definitieve besluitvorming pas plaats kan 

vinden dit najaar. Op basis van dit rapport bekijkt Apeldoorn op korte termijn wel 

vast welke maatregelen er vooruitlopend op een definitief besluit mogelijk zijn. 

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten 

Apeldoorn en Brummen. Het richt zich voornamelijk op het traject vanaf Eerbeek 

tot Apeldoorn. Het onderzoek is uitgevoerd nadat vorig jaar maart de 

gemeenteraad van Apeldoorn hier via een motie om heeft gevraagd, naar 

aanleiding van enkele ernstige ongevallen. Ook in Brummen is een soortgelijke 

motie aangenomen. 

Meer lezen 

Lees op onze webpagina over Kanaal Zuid meer over dit onderwerp en bekijk hier 

ook het onderzoeksrapport ‘Verkeersveiligheidsanalyse Kanaalroute; analyse en 

oplossingsrichtingen’.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.apeldoorn.nl/ter/plannen-en-projecten-nieuwbouw-en-ontwikkeling/kanaal-zuid
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3.2. Raadsinitiatiefvoorstel 2010 – Financiële middelen N786 (aangenomen)  

 
 

 
 

Initiatiefvoorstel 
  

 
 

    

   Voorstel nr 

   73-2010 

Raadsvergadering    

27 mei 2010   Datum 

   27-05-2010 

Onderwerp    

Financiële middelen N786   Portefeuille 

  R.T. Metz 

    

   Registratie nr 

   2010-035133 

    

    

    

    

Aan de gemeenteraad    

    

    

Voorstel (concept-besluit)  

- Instemmen met de verzending van bijgevoegde brief aan het college van Provinciale 

Staten van Gelderland 

 

Toelichting 

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen Provinciale Staten van Gelderland voorstellen het 

voorbereidingskrediet van € 500.000, dat beschikbaar is voor een onderzoek naar de N786 

Dieren – Apeldoorn, in te trekken. Er is al jaren discussie over de overlast die deze weg 

veroorzaakt voor met name de leefbaarheidsproblemen in het gebied. 

 

Het college van B&W heeft recentelijk besloten een brief naar Provinciale Staten te sturen met 

daarin het klemmende verzoek de financiële middelen voor de N786 beschikbaar te houden.  

Wij vinden het belang om tot een oplossing voor de N786 te komen dermate groot dat wij 

voorstellen als gemeenteraad zelf een brief aan Provinciale Staten te sturen waarin het verzoek 

van ons college van B&W wordt gesteund.  

 

 

Apeldoorn 27 mei 2010 

Mede namens de raadsfracties VVD, PvdA, LeefbaarApeldoorn, D66, Gemeentebelangen, 

ChristenUnie, SP en SGP 

 

N.T. Stukker 

Fractievoorzitter CDA 
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Bijgevoegde brief 

  
Raadsgriffie   

 
 

   
 
 
 
 
 

Provinciale Staten van Gelderland 

Postbus 9090 

6800 GX Arnhem 

 

 Telefoon  (055) 580 10 10 
 
 Doorkiesnummer  
 
 (055)  055 5801310 
 
 Telefax 
 
 (055)  055 5801155 
 
 E-mail 
 
 j.leuverman@apeldoorn.nl 
 
 Datum 
 
  
 

  Uw kenmerk 
  
   
  
  Ons kenmerk 
  
Betreft   

 
Handhaving financiële middelen N786  

 

 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente heeft u recentelijk een brief 

gestuurd betreffende uw voorgenomen bezuinigingsvoorstel met betrekking tot de N786. 

 

Wij hebben kennis genomen van deze brief en laten u hierbij weten dat wij het verzoek van ons 

college om de financiële middelen voor de N786 Dieren – Apeldoorn beschikbaar te houden als 

gemeenteraad nadrukkelijk ondersteunen. De problemen veroorzaakt door de N786 zijn al jaren 

onderwerp van discussie en het is van groot belang dat er oplossingen worden gevonden voor 

de leefbaarheids-en bereikbaarheidsproblemen in het gebied.  

 

 

 

Gemeenteraad van Apeldoorn, 

 

De griffier,                            De voorzitter, 
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