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Geachte Staten,
Op verzoek van Gedeputeerde Staten hebben wij de ontwerpherziening van het Provinciaal Inpassingsplan
N340/N48 Zwolle-Ommen, herziening 2017 (verder: PIP) besproken in onze vergadering van 25 september
2017. Op basis van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening hebben wij kennis genomen van het plan.
Zienswijze
Met de brief van 13 juli 2017 (kenmerk: DOC/17/204698) hebben burgemeester en wethouders een
zienswijze gegeven over het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Wij onderschrijven deze zienswijze
volledig. In de zienswijze heeft het college aangegeven dat deze nog aangevuld kon worden naar aanleiding
van de behandeling van het ontwerp PIP in onze raad. Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheid door
extra aandacht te vragen voor een aantal onderwerpen.
Veiligheid op parallelwegen
Wij hebben bij en via burgemeester en wethouders veelvuldig aandacht gevraagd voor de veiligheid van
parallelwegen. De verwachte toename van verkeersintensiteiten vraagt om een samenhangend pakket aan
maatregelen die de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komt. Daarbij vragen wij bijzondere
aandacht voor onze meest kwetsbare deelnemers: de schoolgaande jeugd en andere fietsers. Graag zien wij
onderbouwd hoe hun veiligheid wordt geborgd.
Communicatie
Burgemeester en wethouders hebben uw aandacht gevraagd voor zorgvuldige communicatie naar direct
aanwonenden en bedrijven langs de N340. Een meer persoonlijke benadering is wenselijk voor een aantal
direct betrokkenen. Wij onderstrepen deze opmerkingen en vullen aan dat ook niet-direct aanwonenden
beter moeten worden geïnformeerd.
Terugbestemmen van woningen
U bent voornemens een aantal woningen en voormalige bedrijfswoningen terug te bestemmen. Wij
onderschrijven de reactie van Burgemeester en wethouders waarin de opvatting is opgenomen dat het
ongewenst is dat met deze herbestemming extra woningen in het buitengebied van onze gemeente komen.
Ons uitgangspunt is dat inclusief de wijkers niet meer woningen worden terugbestemd dan er aanwezig
waren. Daarbij zien wij graag nader uitgelegd welke mogelijkheden voor financiële compensatie er zullen zijn
voor (voormalige) eigenaren die in hun eigendom en woongenot getroffen zijn door het PIP.
Geluidsbelasting
Herbestemming van woningen vraagt om een herziening van het geluidssaneringsprogramma, zoals
burgemeester en wethouders in de zienswijze hebben aangegeven. Wij vragen aanvullend uw aandacht voor

de daarbij te hanteren geluidsnormen. De geluidbelasting moet voor onze bewoners op een aanvaardbaar
niveau gebracht worden.
Tot slot
Deze brief moet u – samen met de zienswijze van ons college – zien als reactie van de gemeenteraad op
grond van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening. Wij wensen u veel wijsheid toe bij de besluitvorming
en zien uw reactie graag tegemoet. Een afschrift van ons besluit hebben wij bij deze brief gevoegd.
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