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Voorstel:
Kennis te nemen van de ontwerp herziening PIP N340-N48 Zwolle–Ommen en bijgevoegde concept
reactie op de herziening van het Provinciaal Inpassingplan N340 aan Provinciale Staten vast te
stellen.

Inleiding:
Voor de opwaardering en aanpassing van de N340 heeft de provincie in 2012 een Provinciaal Inpassingplan
(PIP) vastgesteld. Door de bezuinigingen waarvoor Provinciale Staten opdracht heeft gegeven is uitvoering
van dit PIP niet meer aan de orde en is een nieuw plan voor aanpassing van de weg gemaakt. Dit plan past
niet geheel in het PIP. Ook zijn enkele gronden en ook wegbestemde woningen niet meer nodig voor de
realisatie van het nieuwe plan. Om de aangepaste uitvoering goed te regelen en een aantal percelen ‘terug
te bestemmen” is nu een herziening van het PIP in procedure gebracht. Van 6 tot en met 17 juli 2017 heeft
dit Ontwerp Inpassingsplan N340/N48 Zwolle – Ommen, herziening 2017 (verder ontwerp PIP) ter inzage
gelegen. Op dit plan heeft ons college een zienswijze ingediend. Deze is als bijlage bij dit voorstel
opgenomen. Naast deze zienswijze is de provincie wettelijk verplicht om de gemeenteraden te horen voor
de vaststelling van een Provinciaal Inpassingplan.
Argumenten:
1.1 In de zienswijze hebben wij duidelijk de aandachts- en vraagpunten vanuit de gemeente aangegeven.
De in de bijlage opgenomen ingediende zienswijze gaat uitgebreid in op de punten:
- Zorgvuldig proces en communicatie met alle betrokkenen.
- Spoedige uitvoering van de knelpunten (Aansluiting A28 en spoorwegovergang).
- De veiligheid en leefbaarheid op en langs de parallelwegen.
- De juridische borging van enkele randvoorwaarden om de leefbaarheid te garanderen.
- De uitvoerbaarheid van het optimalisatiepakket.
- Bevoegdheden binnen het plangebied van het PIP en de looptijd daarvan.
- Een aantal planologische aandachtpunten om de overgang van delen van het PIP naar de
bevoegdheid van de gemeente beter te maken.
Hierbij zijn de belangen vanuit de gemeente Dalfsen aangegeven. Een onderschrijving van de zienswijze lijkt
ons dan ook afdoende als reactie richting Provinciale Staten.
1.2 Er is aangegeven dat uw raad zelf nog met een reactie komt
In de zienswijze hebben wij opgenomen dat deze nog niet met u is afgestemd en de gemeenteraad na
bespreking van dit voorstel in september nog met een reactie komt. Daarmee is het mogelijk om ook nog
extra punten aan te geven richting Provinciale Staten.
Kanttekeningen
Provinciale Staten moeten de gemeenteraad alleen ‘horen’.
De Wet ruimtelijke ordening schrijft alleen voor dat Provinciale Staten u als gemeenteraad hoort voor
vaststelling van een PIP. Er is niet aangegeven dat u moet instemmen met, of advies geeft over, het
Provinciaal Inpassingsplan. Omdat wel tijdig een zienswijze is ingediend kan bij een onvoldoende
beantwoording van de opmerkingen beroep worden overwogen. Dit kon destijds bij het PIP 2012 niet door
publiekrechtelijke rechtspersonen, maar de wettelijke bepaling is aangepast . De uitsluiting geldt nu alleen
nog voor de besluiten van de centrale overheid. Eventueel beroep tegen een besluit van PS door de
gemeente is daarmee mogelijk geworden. In de tussentijd blijven we in gesprek met de provincie over de in
de zienswijze aangegeven punten.
Alternatieven:
Uw raad kan nog een aanvulling of een andere reactie geven. Als u dit wilt is het goed hiervoor in de
raadscommissie de punten aan te geven zodat de concept reactie hierop aangevuld kan worden.
Als u geen reactie geeft, gaat de provincie zonder uw aandachtspunten en opmerkingen de procedure
vervolgen. Zij heeft u immers verzocht om een reactie en daarmee aan haar wettelijke verplichting voldaan.
Duurzaamheid:
Door aandacht te vragen voor veiligheid en leefbaarheid wordt ingezet op een toekomstgerichte uitvoering
van de N340.

Financiële dekking:
N.v.t. Het betreft een provinciaal plan. De reactie heeft geen financiële consequenties voor de gemeente.
Communicatie:
Na vaststelling wordt de reactie aan Provinciale Staten toegezonden.
Vervolg:
De provincie gaat alle zienswijzen en reacties bundelen en van een reactie voorzien. De vaststelling van de
herziening van het Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten is voorzien begin 2018. Na
vaststelling van het PIP volgt de termijn van 6 weken waarbinnen beroep aangetekend kan worden bij de
Raad van State. De uitvoering van de plannen voor opwaardering van de N340 is gepland in de periode van
2019 – 2023.
Bijlagen:
1. Mail vanuit de provincie met verzoek om agendering voor behandeling in de raad van september
2. Ingediende zienswijze over de ontwerp herziening PIP N340 (13 juli 2017)
3. Concept reactie aan Provinciale Staten
4. Ontwerp herziening PIP N340 (digitaal via:
http://www.overijssel.nl/thema's/bereikbaar/wegenprojecten/n340-n377/alle-documenten-n340/herziening/ )
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de loco-burgemeester,
N.L. Agricola

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2017, nummer 654;
overwegende dat;
Gedeputeerde Staten van Overijssel in het kader van artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening hebben verzocht
om een reactie op het Ontwerp herziening PIP N340/N48 Zwolle – Ommen 2017;
het ontwerp van de herziening PIP N340-N48 Zwolle – Ommen ter inzage heeft gelegen;
gezien,
de Ontwerp herziening PIP N340/N48 Zwolle – Ommen 2017 van de provincie Overijssel;
de ingediende zienswijze van burgmeester en wethouders van de gemeente Dalfsen van 13 juli 2017 met
kenmerk DOC/17/204698;
gelet op artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening;
besluit:
In te stemmen met de bijgevoegde reactie op Ontwerp herziening PIP N340/N48 Zwolle-Ommen 2017 en
daarmee te voldoen aan het verzoek van Gedeputeerde Staten om een reactie in het kader van artikel 3.26
Wro.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 september 2017.
De raad voornoemd,
de plv. voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

