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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het provinciaal inpassingsplan N 340/N48 regelt de aanleg van de nieuwe N 340/N48 inclusief de knooppunten 

van deze weg met de A28 en de N36/omleiding Ommen. Artikel 3.26 Wro verklaart de 

bestemmingsplanprocedure van overeenkomstige toepassing op inpassingsplannen. Voor het vaststellen van 

het provinciaal inpassingsplan wordt dus de bestemmingsplanprocedure op grond van artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro, afdeling 3.2.) doorlopen. Op de bestemmingsplanprocedure is Afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.  

 

Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure dient conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 

ordening overleg plaats te vinden (vooroverleg). Tijdens dit vooroverleg zijn verschillende instanties (relevante 

bestuursorganen, beheerders van nutsleidingen, overkoepelende belangenorganisaties, et cetera) in de 

gelegenheid gesteld te reageren op het voorontwerp inpassingsplan. Tegelijk met het vooroverleg is door de 

provincie gelegenheid tot inspraak geboden op het voorontwerp inpassingsplan.  

 

In deze Reactienota zijn ook de inspraakreacties samengevat, die naar aanleiding van het voorontwerp 

inpassingsplan en de Planstudie BesluitMER N 340/N48 door insprekers zijn ingediend, en is de beantwoording 

daarvan opgenomen. Tevens is de reactie op de advisering van de commissie m.e.r. over de Planstudie 

BesluitMER opgenomen. 

 

1.2 Terinzagelegging  

Over het voorontwerp inpassingsplan is, tezamen met de Planstudie BesluitMER N 340/N48 en bijbehorende 

Passende beoordeling, door de provincie gelegenheid tot inspraak geboden. Het voorontwerp inpassingsplan 

heeft van 27 januari 2011 tot en met 11 maart 2011 ter inzage gelegen.  

 

De inspraakperiode is aangekondigd via nieuwsbrieven die aan omwonenden zijn verspreid (oplage circa 1750), 

met advertenties in dag- en weekbladen als De Stentor, de Dalfser Courant, de Marskramer, Ommernieuws, De 

Toren en de Dedemsvaartse Courant en via de website www.overijssel.nl/N340.  

 

Er is mogelijkheid geboden de stukken in te zien in het gemeentehuis van Dalfsen, het gemeentehuis van 

Ommen, het informatiecentrum van de gemeente Zwolle en het provinciehuis te Zwolle. De stukken zijn tevens 

ter beschikking gesteld via het internet via www.overijssel.nl/N340 en voor wat betreft het voorontwerp 

Provinciaal Inpassingsplan ook via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

De provincie Overijssel heeft twee informatiebijeenkomsten georganiseerd op 10 en 15 februari 2011 in 

respectievelijk Het Roode Hert te Dalfsen en De Lindenberg te Ommen. Bijna 400 mensen hebben deze 

informatiebijeenkomsten bezocht. De bezoekers konden op informatiepanelen het wegontwerp en de kaart van 

het voorontwerp inpassingsplan (de verbeelding) bekijken. Voorts waren er thematafels geplaatst over 

wegontwerp, geluid, natuur en landschap, grondaankoop/planschade en wijkersbeleid waar specialisten de 

plannen hebben toegelicht.  

Daarnaast is op 8 februari 2011 een informatieavond georganiseerd voor de eigenaren c.q. bewoners van 

objecten waarvoor de provincie een hogere waarde gaat aanvragen. Tijdens deze bijeenkomst is het akoestisch 

onderzoek nader toegelicht en uiteengezet wat de hogere waarde procedure behelst.  

 

Inspraakreacties konden per post, mondeling (bij de informatiebijeenkomsten op 10 en 15 februari 2011 of op 

afspraak) of per e-mail worden ingediend. Gedurende de inspraakperiode van 27 januari 2011 tot en met 11 

maart 2011 zijn 312 reacties ingediend. 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de reactie op de advisering van de commissie m.e.r. opgenomen. Hoofdstuk 3 bevat een 

overzicht van de binnengekomen inspraakreacties vanuit het vooroverleg (tabel 3.1) en door derden (tabel 

3.2). De inspraakreacties zijn op volgorde van binnenkomst behandeld en genummerd. Vervolgens is de lijst op 

alfabetische naamvolgorde gerangschikt. Veelal behandelt een inspraakreactie meerdere thema’s en daarom is 

elke inspraakreactie onderverdeeld in deze afzonderlijke thema’s (categorieën). In het hoofdstuknummer 3 

kunt u uw inspraaknummer opzoeken en kunt u vinden hoe uw inspraakreacties is gecategoriseerd (thema). 

Dat kan gaan om bijvoorbeeld het thema akoestisch onderzoek, het thema planschade of het thema tracékeuze 

et cetera. 

 

Het document waarin de letterlijke tekst van uw inspraakreacties is opgenomen en waarin zichtbaar is hoe uw 

reactie is opgedeeld en gecategoriseerd naar thema is te raadplegen op www.overijssel.nl/N340. Dit document 

wordt op deze manier verstrekt omdat het om een zeer omvangrijk bestand gaat.  

 

In hoofdstuk 4 tenslotte, volgt de beantwoording van de thema’s. Alle inspraakreacties die betrekking hebben 

op één en hetzelfde thema (bijvoorbeeld akoestisch onderzoek) zijn vervolgens gezamenlijk beantwoord onder 

het thema (in dit voorbeeld akoestisch onderzoek). Op basis van de thema’s waarin uw reactie is 

gecategoriseerd kunt u de beantwoording teruglezen. Geadviseerd wordt ook andere thema’s te lezen dan 

slechts de thema’s waarin uw reactie is gecategoriseerd omdat – en dat is onvermijdelijk- thema’s elkaar deels 

overlappen. Daarom wordt geadviseerd ook de beantwoording bij de andere thema’s te raadplegen om een zo 

compleet mogelijk beeld te krijgen. 
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2 Reactie op advies commissie voor de 

Milieueffectrapportage 

De commissie voor de milieueffectrapportage (commissie m.e.r) heeft een advies uitgebracht op het BesluitMER 

N 340/N48. Zij constateert dat de essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over het Provinciaal 

Inpassingsplan. De provincie is verheugd over dit oordeel. 

 

Samenvatting Planstudie BesluitMER 

Ten aanzien van de samenvatting van de Planstudie BesluitMER constateert zij dat een aantal tabellen niet 

correct is weergegeven. Verder merkt de commissie op dat de keuze en onderbouwing voor het VKA wel in het 

MER zelf en in het Provinciaal Inpassingsplan aanwezig is (zie onder andere bijlage 1 van het Provinciaal 

Inpassingsplan) maar niet expliciet terugkomt in de samenvatting. Bij het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan 

zal een op deze punten aangepaste samenvatting van de Planstudie BesluitMER ter inzage gelegd worden. 

 

Spoorviaduct en meest milieuvriendelijk traject bij Hessenpoort 

Naar aanleiding van het advies van de commissie geven we in het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan aan 

dat: 

� de overwegingen om bij de spoorlijn te kiezen voor een viaduct in plaats van een tunnel los staan van 
de keuze van het tracé bij Hessenpoort, en vooral zijn gebaseerd op het verschil in kosten van een 
viaduct versus een tunnel en de bestaande landschappelijke situatie (zie bijlage 1 bij het Provinciaal 
Inpassingsplan, bij punt 2, laatste kolom); 

� de mogelijke effecten van een tunnel bij de spoorlijn op de grondwaterstromen, die de commissie 
relativeert, niet van doorslaggevend belang zijn geweest bij deze keuze; 

� de keuze van het tracé van de N 340 bij Hessenpoort is gebaseerd op een afweging van een aantal 
verschillende belangen. Naast de milieubelangen is ook rekening gehouden met de economische 
belangen die verband houden met de gewenste beperkte zuidelijke uitbreiding van het bedrijventerrein 
Hessenpoort. Dat is en blijft de reden om het tracé van de N 340 niet te projecteren naast de 
bestaande zuidelijke grens van het bedrijventerrein. Uit een oogpunt van milieu zou deze variant 
wellicht beter scoren dan de provinciale voorkeursvariant mits het gehele gebied ten zuiden van dat 
tracé dan van stedelijke ontwikkeling gevrijwaard zou blijven. Alles afwegende kiest de provincie daar 
niet voor. 

 

Ruimtebeslag bij knooppunten Varsen en Arriërveld 

De Commissie adviseert bij de besluitvorming te onderbouwen dat omvang van de verkeersstromen de 

verkeerstechnische ontwerpen en het daarmee gepaard gaande ruimtegebruik met name bij de knooppunten 

N 340/N (3)48 (Varsen) en N48/N36 (Arriërveld) rechtvaardigen.  

In de Structuurvisie hebben Provinciale Staten, het PlanMER in aanmerking genomen, gekozen voor een 

stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. In de afweging bij de Structuurvisie is het 

ruimtebeslag van het gekozen alternatief, ten opzichte van het ruimtebeslag van alternatieven met 

gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, reeds betrokken. 

 

Fietsverkeer tijdens de aanleg 

In de Toelichting van het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan geven we aan dat de verkeersveiligheid voor met 

name fietsers en voetgangers zoveel mogelijk moet worden gegarandeerd tijdens de werkzaamheden aan de 

N 340/N48. Hiervoor worden in het contract bij de aanbesteding van het werk nadere eisen opgenomen. 

 

Fietssnelweg 

De commissie vraagt aan te geven hoe de provincie omgaat met de aanleg van de ‘Fietssnelweg’ uit de 

Omgevingsvisie. De aanduiding ‘Kansrijke fietssnelweg’ in de Omgevingsvisie geeft het belang aan dat de 

provincie hecht aan een hoogwaardige fietsvoorziening op de hoofdfietsroute van Zwolle - Dalfsen die in vorm 

en functie herkenbaar is. De fietsverbinding Zwolle-Dalfsen wordt daarom, en vanwege de grote aantallen 

(schoolgaande) fietsers, gefaciliteerd door een afzonderlijk fietspad, naast de tot erftoegangsweg om te bouwen 

hoofdrijbaan van de ‘oude’ N 340.  
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Het is niet gebruikelijk om langs erftoegangswegen fietspaden te realiseren. Hierop wordt in dit geval een 

uitzondering gemaakt gelet op de Omgevingsvisie (‘Kansrijke fietssnelweg’), het beschikbaar komen van de 

oude parallelweg (investering beperkt) en met het oog op de grote aantallen fietsers op een groot deel van dit 

tracé (Zwolle-De Broekhuizen). De bestaande, tot tweerichtingen fietspad om te bouwen, zuidelijke parallelweg 

is 4 meter breed. Het begrip “fietssnelweg” is in de provinciale plannen niet nader gedefinieerd in 

uitvoeringsvorm. De inrichting als fietssnelweg conform de genoemde CROW-publicatie is thans te omvangrijk 

in relatie tot het te verwachten extra rendement voor de fietser. De fietsroute voldoet niet geheel aan alle 

hoofdeisen van een fietssnelweg maar wel in behoorlijke mate. In de Toelichting van het (Ontwerp) Provinciaal 

Inpassingsplan zal het voorgaande (samengevat) worden opgenomen. 

 

Busvervoer 

Bushaltes (van de - enige - busroute Ommen-Zwolle) staan op de tekeningen van het wegontwerp en op de 

luchtfoto’s waarop het wegontwerp is geprojecteerd. De commissie MER constateert hier onduidelijkheid.  

In de Toelichting van het (Ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan wordt een apart kaartje opgenomen met de 

bushaltes. De busroutes zijn en worden periodiek vastgesteld bij concessieverlening door de provinciale 

concessieverlener aan een busmaatschappij. Tijdens de concessieduur vindt periodiek overleg plaats tussen de 

concessieverlener en concessiehouder. Onderdeel van deze overleggen is de vraag of busroutes moeten worden 

aangepast. Toekomstige aanpassing van de busverbinding tussen Ommen-Oudleusen-Dalfsen-Hoonhorst-

Wijthmen-Zwolle is in dit concessieoverleg besproken en ook voorgelegd aan het consumentenplatform ROCOV.  

In het wegontwerp voor het (Ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan is naar aanleiding van de inspraakreacties nu 

het vertrekpunt dat de bus vanaf Varsen tot aan de aansluiting Maneweg, in zowel oostelijke als westelijke 

richting, over de zuidelijke parallelweg rijdt en kan halteren bij de aansluitingen Varsen en Maneweg én ter 

hoogte van de ongelijkvloerse kruising Hessenweg-West en de fietstunnel bij de Wildbaan. Over het gedeelte 

Maneweg - Koesteeg rijdt de bus over de hoofdrijbaan van de N 340 en stopt bij de bushalte bij de aansluiting 

Oudleusen en eventueel bij een bushalte ten zuiden van de aansluiting Koesteeg (optie). Bij de keuze van de 

toekomstige haltes is mede rekening gehouden met de aantallen in- en uitstappers op de huidige haltes. De 

huidige concessiehouder Syntus en het consumentenplatform ROCOV stemmen in met de voorgestelde 

aanpassingen. 

 

Mitigerende maatregelen 

Op advies van de Commissie m.e.r. nemen we in de Toelichting van het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan 

een tabel op met daarin aangegeven wat wel/niet aan mitigerende maatregelen is overgenomen uit het MER. 

 

Stikstofdepositie 

De commissie m.e.r. adviseert de toename van de atmosferische depositie op de Ecologische hoofdstructuur 

(waar reeds sprake is van een overbelaste situatie, maar waarbij volgens het MER de - beperkte - toename 

door het wegproject niet leidt tot aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden), mee te nemen in het 

provinciaal beleid en daarin aan te geven of er mitigerende maatregelen nodig zijn. 

De provincie werkt aan de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) en in dat kader gaat de provincie 

na welke maatregelen in de provincie nodig zijn om de overbelaste situaties terug te dringen. 
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3 Inspraakreacties genummerd 

Dit hoofdstuk bevat een overzichtslijst van de binnengekomen inspraakreacties vanuit het vooroverleg (tabel 

3.1) en door derden (tabel 3.2). De inspraakreacties zijn op volgorde van binnenkomst behandeld en 

genummerd. Vervolgens is de lijst op alfabetische naamvolgorde gerangschikt. Veelal behandelt een 

inspraakreactie meerdere thema’s en daarom is elke inspraakreactie onderverdeeld in deze afzonderlijke 

thema’s (categorieën). In onderstaande tabellen kunt u uw inspraaknummer opzoeken en kunt u vinden hoe uw 

inspraakreacties is gecategoriseerd (thema). Dat kan gaan om bijvoorbeeld het thema akoestisch onderzoek, 

het thema planschade of het thema tracékeuze et cetera. In hoofdstuk 4 worden de thema’s (categorieën) 

beantwoord. Enkele inspraakreacties zijn via belangenbehartigers (advocatenkantoren, adviesbureaus) of 

namens belangengroeperingen (plaatselijke belangen, stichtingen, verenigingen) ingediend. In deze gevallen 

moet in de alfabetisch gerangschikte lijst gezocht worden op cliëntnaam (advocatenkantoren, adviesbureaus) of 

op contactpersoon/indiener (plaatselijke belangen, stichtingen, verenigingen). 

 

Het document waarin de letterlijke tekst van uw inspraakreacties is opgenomen en waarin zichtbaar is hoe uw 

reactie is opgedeeld en gecategoriseerd naar thema is te raadplegen op www.overijssel.nl/N340. Deze wordt op 

deze manier verstrekt omdat het om een zeer omvangrijk bestand gaat.  
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TABEL 3.1 REACTIETABEL BESTUURLIJK VOOROVERLEG 

Tabel 3.1 bevat de reacties in het kader van het vooroverleg ex art 3.1.1. Bro. In de meest rechterkolom is aangegeven hoe de reactie is gecategoriseerd (thema). De 

beantwoording van de reacties door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel vindt plaats in de zogenoemde antwoordtabel (hoofdstuk 4).  

 

Organisatie Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

Dalfsen, gemeente (Noten, H.C.P., 

Zwart, H, Oenen, I. van.)  

Postbus 35, Dalfsen 141 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-04 

Onderliggend wegennet, In-05 (fiets)verkeer Ankum, In-06 Fietsroutes 

algemeen, In-11 Openbaar vervoer, In-16 Oudleusen (aansluiting), In-24 

Tankstation Oudleusen, Ov-01 Inleiding, Ov-04 Realisatie, Ov-07 Kosten 

lagere overheden, Ov-08 Grondverwerving, Ov-09 Looptijd PIP, Re-03 

Definities, Re-04 Vergunningen, To-05 Natuur, To-11 Planologisch regime, 

To-13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Ve-02 2x1 

rijstroken 

Groot Salland, waterschap 

(Groenewold, G., Dijk, H. van) 

Dokter Van Thienenweg 1, Zwolle 241 

 

Ov-01 Inleiding, Ov-11 Relatie met programma Ruimte voor de Vecht en 

Voortvarend Varsen, To-09 Waterhuishouding(splan) 

Hardenberg, gemeente (Meulman, W., 

Rebergen, W.G.C., Drijver, D.) 

Stephanusplein 1, Hardenberg 299 Ov-01 Inleiding, Ov-04 Realisatie, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-02 Toekomstvastheid 

LTO Noord afdeling Ommen, Dalfsen en 

West-Overijssel (resp. Dankelman, A., 

Jansen Holleboom, J., Kanis, A.) 

Postbus 240, Zwolle 211 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen, In-07 Fietstunnels, In-19 Hessenweg West Kruising, In-20 

Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg), In-22 Balkerweg aansluiting, Ov-04 Realisatie, Ov-08 

Grondverwerving 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

VROM-inspectie (Bogert, R.J.M. van 

den, Haan, A. de) 

Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 312 Ov-01 Inleiding, To-10 Externe veiligheid 

Ommen, gemeente (Lagas-Meijer, 

L.M., Groot, T. de, Munneke, E.) 

Chevalleraustraat 2, Ommen 228 In-23 Arriërveld knooppunt, Ov-01 Inleiding, Ov-08 Grondverwerving, Ov-

09 Looptijd PIP, Ov-13 Afsluiting, Re-02 Bestemming verkeer, Re-04 

Vergunningen, To-02 Akoestisch onderzoek, To-03 Geluidsoverlast rondom 

N48 na openstelling N36, To-04 Luchtkwaliteit, To-05 Natuur, To-10 Externe 

veiligheid, To-13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), 

Ve-01 Dwarsprofiel 

Provinciale Commissie voor de Fysieke 

Leefomgeving (Welten, R.G., Lottum, 

J. van) 

Postbus 10078, Zwolle 310 Ov-01 Inleiding 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(Glas, G.H.) 

Postbus 1600, Amersfoort 006 To-08 Cultuurhistorie en archeologie 

Tennet (Jong, C. de.) Postbus 718, Arnhem 084 Ov-01 Inleiding 
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Organisatie Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

TLN regio Oost (Hepp, L) en EVO 

(Schasfoort, R) (identiek aan 205. 205 

is vervallen) 

Postbus 655, Apeldoorn 209 Ov-01 Inleiding, Ov-04 Realisatie, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Vereniging voor Natuur en Milieu "De 

Vechtstreek" (Kuijper, H.M.H., Beek, 

K.J., Naarding, M.)  

Merelstraat 58, Ommen 243 Ov-01 Inleiding, Ov-13 Afsluiting, To-05 Natuur 

VNO-NCW Midden (Ezendam-

Holzhauer, N.) 

postbus 10475, 7301 GL Apeldoorn 283 Ov-01 Inleiding, Ov-04 Realisatie, Tr-01 Tracékeuze 

Zwolle, gemeente (Meijer, H.J., 

Dijkstra, O., Kroese, F.F.J.M.) 

Grote Kerkplein 15, Postbus 10007 

8000 GA Zwolle 

213 In-12 A28/N 340 knooppunt, Ov-01 Inleiding, Ov-07 Kosten lagere 

overheden, Ov-13 Afsluiting, To-05 Natuur, To-07 Landschappelijke 

inpassing, To-13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering) 
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TABEL 3.2 REACTIETABEL INSPRAAKREACTIES DERDEN 

Tabel 3.2 bevat de inspraakreacties van derden. In de meest rechterkolom is aangegeven hoe de reactie is gecategoriseerd (thema). De beantwoording van de reacties 

door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel vindt plaats in de zogenoemde antwoordtabel (hoofdstuk 4).  

 

Naam Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

Aalbers, J.  Dedemsweg 4, Dalfsen 053 In-02 Parallelwegen, In-15 Driessen aansluiting 

Anninga, H. (Anningahof, via Benthem 

Gratama Advocaten, R.S Wertheim, 

Postbus 1036, Burg. v. Royensingel 2 

Zwolle) 

Hessenweg 9, Zwolle 236 In-12 A28/N 340 knooppunt, Ov-01 Inleiding, Ov-08 Grondverwerving, Ov-

13 Afsluiting, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-02 

Akoestisch onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit, To-05 Natuur, To-07 

Landschappelijke inpassing, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Apelo, A.S. van  Emslandweg 1/022, Ommen 042 To-02 Akoestisch onderzoek, Tr-01 Tracékeuze 

Aperlo Hoogsteen A.S. van (Secretaris 

V.v.E. Juniperus) 

Emslandweg 1/022, Ommen 135 Tr-01 Tracékeuze 

Arnoldink, A. (namens buurtvereniging 

De Marsen) 

Nieuwleusenerdijk 30, Zwolle 013 In-12 A28/N 340 knooppunt 

Askes, K.J.  Ruitenborghstraat 40, Dalfsen 004 Tr-01 Tracékeuze 

Avest, A. ter  Hessenweg West 14, Ommen 171 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg), In-22 Balkerweg aansluiting, Ov-04 Realisatie, Ov-11 Relatie 

met programma Ruimte voor de Vecht en Voortvarend Varsen To-04 

Luchtkwaliteit, To-07 Landschappelijke inpassing, To-01 Leefbaarheid, To-13 

Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze, 

Tr-02 Toekomstvastheid 

Baarslag  Boekweitland 15, Dalfsen 107 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Bartels, R.  Emslandweg 1/040, Ommen 047 To-02 Akoestisch onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit 

Bartels, R., Bartels van Aperlo, Y., 

Bartels, A.  

Emslandweg 1-040, Ommen 176 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg), Ov-01 Inleiding, Ov-06 Planschade, To-02 Akoestisch 

onderzoek, Tr-01 Tracékeuze 

Bennink, M.  De Leiding 16, Witharen 134 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Bent, A. van der  Balkerweg 17, Ommen 051 Tr-02 Toekomstvastheid 

Bent, P. van der  De Haar 2-B, Witharen 239 In-21 Varsen knooppunt, In-22 Balkerweg aansluiting, In-23 Arriërveld 

knooppunt, Ov-01 Inleiding, Ov-08 Grondverwerving, Pl-01 Nut en 

noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-02 Akoestisch onderzoek, To-07 

Landschappelijke inpassing, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Biezenbos, M.F. van de  Lindenlaan 5, Ommen 238 Ov-01 Inleiding, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), Tr-01 

Tracékeuze 

Blaakmeer, J.  Wolfkampstraat 19, Oudleusen 097 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Boer, P. den  Rijnlaan 223, Zwolle 076 In-03 ‘Oude’ N 340 
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Naam Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

Boerman, A. (Via Regtervoort 

Rentmeesters, G.J. Harbers, 

Dennenlaan 82, Rijssen)    

De Stokte 19, Dalfsen 277 In-16 Oudleusen (aansluiting) 

Bolks (Via Countus accountants + 

adviseurs b.v., Afdeling Bedrijfsadvies, 

A. de Haan en J. Steenhagen, Postbus 

225, van Reeuwijkstraat 48, Ommen) 

Varsenerweg 4, Ommen 182 Ov-01 Inleiding, Ov-06 Planschade 

Bolks, A.  Varsenerweg 4a, Ommen 180 In-02 Parallelwegen, In-11 Openbaar vervoer, Ov-01 inleiding, Ov-06 

Planschade, To-01 Leefbaarheid, To-02 Akoestisch onderzoek, Tr-01 

Tracékeuze 

Bolks, A.G.E.  Versenerweg 4, Ommen 037 In-21 Varsen knooppunt 

Bolt, E.  Oosterkampen 2A, Dalfsen 222 In-02 Parallelwegen, To-04 Luchtkwaliteit, Tr-01 Tracékeuze 

Bolt, P.J., Bolt-Siertsema, S.  Slingerlaantje 8, Dalfsen 280 Tr-01 Tracékeuze 

Bood, K.E.  De Haar 2, Witharen 197 In-22 Balkerweg aansluiting, Ov-08 Grondverwerving, Pl-01 Nut en 

noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Borger, R.  Hessenweg 51, Dalfsen 008 In-05 (fiets)verkeer Ankum, In-14 Ankummerdijk aansluiting, In-15 

Driessen aansluiting, Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming, Ov-13 Afsluiting, 

Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Borger, R.  Hessenweg 51, Dalfsen 008a In-02 Parallelwegen, In-05 (fiets)verkeer Ankum, In-14 Ankummerdijk 

aansluiting, In-15 Driessen aansluiting Tr-01 Tracékeuze 

Bos, J. (sr), Bos, J.  Parallelstraat 5 Oudleusen 202 In-24 Tankstation Oudleusen,  

Bosch, K.  Rosengaardeweg 9, Dalfsen 103 To-02 Akoestisch onderzoek 

Bosch, W.  Hessenweg 16 7722 PK Dalfsen 233 Ov-06 Planschade 

Boschman, R.  De Hooislagen 2, Dalfsen 096 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Boschman, R.  De Hooislagen 2, Dalfsen 195 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Bouwer, H.  Hessenweg 54, Oudleusen 123 In-07 Fietstunnels, In-08 Sluipverkeer, In-16 Oudleusen (aansluiting), Tr-01 

Tracékeuze 

Bovendeert, A.P.W.  Witharenweg 10, Witharen 296 In-03 ‘Oude’ N 340, In-15 Driessen aansluiting, In-21 Varsen knooppunt, 

In-22 Balkerweg aansluiting, In-23 Arriërveld knooppunt, Ov-01 Inleiding, 

Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-05 Natuur, To-09 

Waterhuishouding(splan), To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Broek, L., Broek, A.  De Stouwe 2, Witharen 269 Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming 

Brouwers, J.M.C.  Vossersteeg 68, Dalfsen 010 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-01 Leefbaarheid, 

Tr-01 Tracékeuze 

Brouwers, J.M.C.  Vossersteeg 68, Dalfsen 140 In-06 Fietsroutes algemeen, In-14 Ankummerdijk aansluiting, Ov-08 

Grondverwerving, To-02 Akoestisch onderzoek, To-07 Landschappelijke 
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Naam Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

inpassing, Tr-01 Tracékeuze 

Brouwers, J.M.C.  Vossersteeg 68, Dalfsen 163 In-06 Fietsroutes algemeen, In-14 Ankummerdijk aansluiting, Ov-08 

Grondverwerving, To-02 Akoestisch onderzoek, To-07 Landschappelijke 

inpassing, Tr-01 Tracékeuze 

Bruin, J.J.A. de  De Haar 6a, Witharen 257 Tr-01 Tracékeuze 

Bruins, A.P. (namens Vereniging 

Rosengaardeweg) 

Rosengaardeweg 23, Dalfsen 093 To-02 Akoestisch onderzoek 

Companjen, M.L.C.  Hessenweg 137, Dalfsen 255 In-02 Parallelwegen, In-11 Openbaar vervoer, To-04 Luchtkwaliteit, Tr-01 

Tracékeuze 

Corbeth, T.G.N.  Maneweg 6, Dalfsen 224 Tr-01 Tracékeuze 

Dalfsen, W. van (namens Overijssels 

Platform Verkeer en Vervoer) 

Postbus 5500, Enschede 284 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Damman, W.H.J.  Koperwiekstraat 8, Ommen 118 Tr-01 Tracékeuze 

De Lange-Naber, G. (Boerderijcamping 

Het Varsenerveld)  

Emslandweg 14, Ommen 278 In-02 Parallelwegen, In-22 Balkerweg aansluiting, To-05 Natuur 

Dekker, A.  Hessenweg 137, Dalfsen 245 Ov-01 Inleiding, Ov-13 Afsluiting, To-01 Leefbaarheid, To-02 Akoestisch 

onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit, To-05 Natuur, To-06 Lichthinder, Tr-01 

Tracékeuze 

Dijk  Hessenweg West 12, Ommen 068 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Dijk, E.J.  Hessenweg West 12, Ommen 190 In-02 Parallelwegen, Ov-01 Inleiding, Tr-01 Tracékeuze 

Dijk, J.H.  Parallelstraat 8, Oudleusen 021 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, To-02 Akoestisch 

onderzoek, Tr-01 Tracékeuze 

Dijk, J.H. en Dijk-Dunnewind, A.  Hessenweg 109, Dalfsen 161 In-02 Parallelwegen, Ov-06 Planschade, Tr-01 Tracékeuze 

Dijk, M.  Blokstraat 15, Zwolle 170 In-02 Parallelwegen, Tr-01 Tracékeuze  

Dijkema, H.E., Heins, D (namens 

Cumela Nederland) 

Nijverheidsstraat 13, Nijkerk 232 In-02 Parallelwegen, In-26 Kunstwerken ontwerp, In-26 Kunstwerken 

ontwerp, Ov-01 Inleiding, Ov-13 Afsluiting 

Dijken, R. van  Bomhofweg 2, Zwolle 133 In-12 A28/N 340 knooppunt 

Dijsselhof, D.  Hessenweg 53, Dalfsen 032 In-05 (fiets)verkeer Ankum, Tr-01 Tracékeuze 

Doorenbos, S.E.  Oosterkampen 1, Dalfsen 113 Tr-01 Tracékeuze 

Anoniem   040 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen 

Anoniem  003 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid 

Dunnewind, F. Ommerkanaal Oost 15, Ommen 090 In-23 Arriërveld knooppunt, Ov-04 Realisatie, Ov-06 Planschade, To-01 

Leefbaarheid, To-02 Akoestisch onderzoek, To-06 Lichthinder, To-13 

Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering) 

Dunnewind, G.  Hekmansweg 2, Dalfsen 188 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen, In-11 Openbaar vervoer, To-05 Natuur, Tr-01 Tracékeuze 
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Naam Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

Dunnewind, J. en Dunnewind, C. Hessenweg 68, Oudleusen 002 Ov-05 Wijkers/blijvers 

Prinsse, Wim (namens Duurzaam door 

het Vechtdal, deel 1).  

Schoolstraat 36, Dalfsen 249 Ov-01 Inleiding, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Prinsse, Wim (namens Duurzaam door 

het Vechtdal, deel 2).  

Schoolstraat 36, Dalfsen 250 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen, In-04 Onderliggend wegennet, In-06 Fietsroutes algemeen, 

In-16 Oudleusen (aansluiting), In-21 Varsen knooppunt, In-23 Arriërveld 

knooppunt, In-24 Tankstation Oudleusen, In-27 Spoorkruising, Ov-01 

Inleiding, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-02 

Akoestisch onderzoek, To-07 Landschappelijke inpassing, Tr-01 Tracékeuze 

Eijkelkamp, M.A.H.  Honingland 18, Oudleusen 005 Tr-01 Tracékeuze 

Eijkelkamp, M.A.H., Geerts, Y., 

Eijkelkamp, M., Eijkelkamp S.  

Honingland 18, Oudleusen 221 In-02 Parallelwegen, In-07 Fietstunnels, In-17 Oudleusen rotonde, Ov-01 

Inleiding, To-04 Luchtkwaliteit, Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Emmink, A.  Wagteveldweg 4 Dalfsen 018 To-05 Natuur 

Ezendam, J.H.  Hessenweg 129, Dalfsen 215 In-02 Parallelwegen, Ov-06 Planschade, Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses), To-01 Leefbaarheid, To-02 Akoestisch 

onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit, To-06 Lichthinder, To-13 Financiële 

uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 

Toekomstvastheid 

Laan, F.A. van der (namens 

Fietsersbond) 

Boesemeer 36, Hardenberg 268 In-06 Fietsroutes algemeen, In-06 Fietsroutes algemeen, Tr-01 Tracékeuze 

Geerdink, G.  Emslandweg 1/23, Ommen 055 To-03 Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36, Tr-01 Tracékeuze 

Geerts, A.C.  Hessenweg 15, Dalfsen 311 Ov-06 Planschade, Ov-10 Straatmeubilair, To-07 Landschappelijke inpassing 

Goeree, A.  Emslandweg 16, Ommen 152 Ov-03 Communicatie/participatie, Ov-11 Relatie met programma Ruimte 

voor de Vecht en Voortvarend Varsen, Ov-13 Afsluiting, To-04 

Luchtkwaliteit, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Goos, W.  G.W. Spiegelstraat 13, Oudleusen 029 To-05 Natuur 

Groenewege, J.A.C.  Op 't Holt 1, Dalfsen 120 Tr-01 Tracékeuze 

Grotenhuis, L.  Boekweitland 10, Dalfsen 104 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Grotenhuis, L., (namens schoolraad ds. 

OS. Cazemierschool) 

G.W. Spiegelstraat 4, Dalfsen 261 In-02 Parallelwegen, In-17 Oudleusen rotonde, To-02 Akoestisch onderzoek, 

To-04 Luchtkwaliteit  

Haaijer, R. (namens zalencentrum 

Mansier) 

Parallelweg 2, Oudleusen 114 Ov-06 Planschade 

Haasjes, D.J.  Lindenlaan 32, Ommen 184 Ov-14 model reactiebrief 

Harmsen, G.  Rosengaardeweg 41, Dalfsen 020 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Hartkamp, A.F.Hartkamp, Hartkamp, 

H. (via Agriplaza B.V. Makelaars, G.W. 

Mosterd, Kappeweg 3b, Wijhe) 

Ankummerdijk 1, Dalfsen, Hessenweg 

1, Dalfsen 

231 Ov-06 Planschade 



PIP N340 / N48 Reactienota 17 

Naam Adres-gegevens Inspraak-
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Categorisering (thema) in antwoordtabel 

Harzevoort, H.  Emslandweg 1/28, Ommen 054 To-03 Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36, Tr-01 Tracékeuze 

Haverkort, B.J.J. Bossteeg 2, Ommen 263 In-02 Parallelwegen, Ov-03 Communicatie/participatie, Ov-05 

Wijkers/blijvers, Ov-06 Planschade, Ov-11 Relatie met programma Ruimte 

voor de Vecht en Voortvarend Varsen, To-02 Akoestisch onderzoek, To-03 

Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36, To-05 Natuur, Tr-01 

Tracékeuze 

Heerdink, B.  Hessenweg West 8, Ommen 063 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Heerdink, B.  Hessenweg West 8, Ommen 111 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Hekman, B.J. en Hekman-Lubbers, 

H.G.  

Varsenerweg 16, Ommen 159 In-02 Parallelwegen, In-07 Fietstunnels, In-19 Hessenweg West Kruising, 

In-21 Varsen knooppunt, In-22 Balkerweg aansluiting, In-23 Arriërveld 

knooppunt, Ov-01 Inleiding, To-05 Natuur, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Hekman, G.J.  Witharenweg 27, Witharen 199 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Hemstede, J.  Wethouder Petterweg 5, Ommen 204 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-23 Arriërveld 

knooppunt, Ov-01 Inleiding, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-

prognoses), To-05 Natuur, Tr-01 Tracékeuze 

Hepping H.L. (Landbouwhuis Ommen 

B.V.) 

Ommerkanaal West 4, Ommen 230 Ov-03 Communicatie/participatie, Ov-06 Planschade 

Heun, K.P., Heun, Y.H.C., Heun, M.Y., 

Heun, B.P., Heun, M.A. 

Maneweg 1, Dalfsen 139 In-18 Maneweg aansluiting, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-

prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Hoekman, A.J.  Hessenweg 131, Zwolle 303 In-02 Parallelwegen, To-04 Luchtkwaliteit, To-05 Natuur, Tr-01 Tracékeuze 

Hoekstra, W. (Gebofa Maritiem) Hessenweg 18, Dalfsen 156 Ov-06 Planschade, To-02 Akoestisch onderzoek, To-06 Lichthinder 

Hofmeijer, F.  Parallelstraat 10, Oudleusen 019 To-04 Luchtkwaliteit, Tr-01 Tracékeuze 

Hofmeijer, F.  Parallelstraat 10, Oudleusen 131 Ov-06 Planschade, To-01 Leefbaarheid, Tr-01 Tracékeuze 

Hogeman  Hessenweg West 11, Ommen 066 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Hogeman  

Avest, A. ter  

Neethof  

Heerdink, B  

van Lenthe Horsman, H. 

Marsman, D.  

Willems, H.  

Oudeboon van ’t Zand, J.  

Minjan, A. Minkjan  

Laning, B.  

Hessenweg West 11, Ommen 

Hessenweg West 14, Ommen 

Hessenweg West 9, Ommen 

Hessenweg West 8, Ommen 

Hessenweg West 60, Ommen 

Hessenweg West 6, Ommen 

Hessenweg West 7, Ommen 

Hessenweg West 16, Ommen 

Hessenweg West 14a, Ommen 

Hessenweg West 15, Ommen 

077 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 
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Olthuis, B.  

Roddenhof, G.W.  

Kuijper-Roucken  

Hessenweg West 15a, Ommen 

Hessenweg West 7a, Ommen 

Hessenweg West 13, Ommen 

Hogeman, J.J.M. en Hogemen, M.J. 

(Via Countus accountants + adviseurs 

b.v., Afdeling Bedrijfsadvies, A. de 

Haan en J. Steenhagen, Postbus 225, 

van Reeuwijkstraat 48, Ommen) 

Hessenweg West 11, Ommen 183 Ov-01 Inleiding, Ov-06 Planschade, Ov-08 Grondverwerving, Ov-13 

Afsluiting, To-05 Natuur 

Hogenkamp, J.  Vechtvliet 13, Dalfsen 124 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, Ov-06 

Planschade, To-02 Akoestisch onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit, To-05 

Natuur, To-13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 

Tracékeuze 

Hollak, G.E.J.  Rosengaardeweg 8, Dalfsen 100 To-02 Akoestisch onderzoek 

Holsappel, H.J.  Nieuwe Uitleg 7, Dalfsen 033 Tr-01 Tracékeuze 

Holsappel, J.W.  Hessenweg 85, Dalfsen 274 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen, In-15 Driessen aansluiting, Tr-01 Tracékeuze 

Horstman, J. Horstman  Den Haar 4, Witharen 256 Tr-01 Tracékeuze 

Huisjes, R.  Kievitstraat 28, Ommen 045 To-03 Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36 

Huiskes, J.  Versenerweg 14, Ommen 148 Tr-01 Tracékeuze 

Huisman,  Veldhoeveweg 1, Dalfsen 105 To-05 Natuur 

Hullen  Hessenweg West 10, Ommen 073 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Hulzen, E. van  De Hooislagen 2, Dalfsen 015 In-16 Oudleusen (aansluiting) 

Ittersum, J. van  Om de Landskroon 6, Oudleusen 244 Tr-01 Tracékeuze 

Jansen Balkerweg 35 a 7731 RX, Ommen 248 In-22 Balkerweg aansluiting, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-

prognoses), To-13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), 

Tr-01 Tracékeuze 

Jasper, F.  Fuut 27, Ommen 129 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Journee, G.J.M.  Hessenweg 14, Dalfsen 014 In-02 Parallelwegen, Ov-03 Communicatie/participatie, Ov-08 

Grondverwerving, To-02 Akoestisch onderzoek 

Journée, J., Journée, Y., Jounée G.J.M., 

Journée, J.M. Hessenweg 14, Dalfsen 

Hessenweg 14a, Dalfsen, Hessenweg 

14, Dalfsen 

173 In-03 ‘Oude’ N 340, In-08 Sluipverkeer, Ov-01 Inleiding, Ov-06 Planschade, 

Ov-11 Relatie met programma Ruimte voor de Vecht en Voortvarend 

Varsen, To-02 Akoestisch onderzoek, Tr-01 Tracékeuze  

Juniperus, Bewoners Park (inclusief 

handtekeningenlijst) 

Emslandweg 1, Ommen 143 Ov-06 Planschade, To-01 Leefbaarheid, To-02 Akoestisch onderzoek, To-03 

Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36, To-04 Luchtkwaliteit, To-

07 Landschappelijke inpassing 

Jutten J.  Varsenerdijk 12, Ommen 206 In-02 Parallelwegen, In-07 Fietstunnels, In-11 Openbaar vervoer, To-01 

Leefbaarheid, To-02 Akoestisch onderzoek, Tr-01 Tracékeuze 
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Jutten, A.J.F.M. en Jutten-Ubels, J.C.  Vossersteeg 64, Dalfsen 151 In-06 Fietsroutes algemeen, In-14 Ankummerdijk aansluiting, Ov-06 

Planschade, To-02 Akoestisch onderzoek, To-05 Natuur, To-07 

Landschappelijke inpassing, Tr-01 Tracékeuze 

Jutten, H.  Varsenerdijk 12, Ommen 086 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-11 Openbaar 

vervoer, In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg 

noordelijke parallelweg), Ov-04 Realisatie, To-02 Akoestisch onderzoek, To-

13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 

Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Kamerman, K. (namens Bestuur VvE 

Bungalowpark Landgoed De 

Lindenbergh) 

Emslandweg 1d, Ommen 185 In-22 Balkerweg aansluiting, Ov-01 Inleiding, Ov-04 Realisatie, Ov-06 

Planschade, Ov-11 Relatie met programma Ruimte voor de Vecht en 

Voortvarend Varsen, To-01 Leefbaarheid, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Kamerman, R.  Trompenburg 21, Lisse / Lindenlaan 44 

Bungalowpark Landgoed De 

Lindenbergh, Ommen 

186 In-22 Balkerweg aansluiting, Ov-01 Inleiding, Ov-04 Realisatie, Ov-06 

Planschade, Ov-11 Relatie met programma Ruimte voor de Vecht en 

Voortvarend Varsen, To-01 Leefbaarheid, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Kamp, M. van der en Kamp, L. van der  De Bese 7, Dalfsen 092 Ov-01 Inleiding, Ov-06 Planschade 

Kampman, J.  Fuut 17, Ommen 229 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-13 Financiële 

uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Kasper,  Oosterkampen 20 / 20a, Dalfsen 267 Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming 

Kelder, F.J.  Balkerweg 40, Ommen 276 Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming 

Keulen, E. van  Westerstraat 43, Dalfsen 130 In-06 Fietsroutes algemeen 

Keulen, H. van  Rosengaardeweg 10, Dalfsen 101 To-02 Akoestisch onderzoek 

Kijk in de Vegte, K.  De Stouwe 9, Dalfsen 254 Tr-01 Tracékeuze 

Klaassen, H. en Marum H. van (en 3 

kinderen)  

Varsener Esweg 2, Ommen 122 In-02 Parallelwegen, In-21 Varsen knooppunt, Ov-01 inleiding, To-05 

Natuur, Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Klei, E., Klei, D. Klei, E.J. (maatschap) 

(via GVK Adure Advocaten, J.T.A.M. 

van Mierlo, Postbus 850, 8500 AW, 

Zwolle) 

Doornweg 1, Zwolle 219 In-12 A28/N 340 knooppunt, Ov01 Inleiding, Ov-06 Planschade, To-02 

Akoestisch onderzoek, To-05 Natuur, To-06 Lichthinder, To-07 

Landschappelijke inpassing 

Klein, A.  Hessenweg 20a, Dalfsen 306 Ov-05 Wijkers/blijvers, Ov-08 Grondverwerving, Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses), To-02 Akoestisch onderzoek, To-04 

Luchtkwaliteit, Tr-01 Tracékeuze 

Klein-Bonen, J., Klein, N., Klein, J. 

Klein, K.  

Hessenweg 127, Dalfsen 126 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen, In-11 Openbaar vervoer, Ov-01 Inleiding, Ov-04 Realisatie , 

Ov-05 Wijkers/blijvers, Ov-06 Planschade, Ov-10 Straatmeubilair, Ov-11 

Relatie met programma Ruimte voor de Vecht en Voortvarend Varsen, To-02 

Akoestisch onderzoek, To-09 Waterhuishouding(splan), To-13 Financiële 
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uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 

Toekomstvastheid 

Kodden, B.M.J. en Kodden-Vlaskamp, 

M.  

Arendshorsterweg 1a, Ommen 177 Ov-01 Inleiding, To-02 Akoestisch onderzoek, Tr-01 Tracékeuze 

Kodden, M.  Arendhorsterweg 1, Ommen 085 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-07 

Fietstunnels, To-02 Akoestisch onderzoek, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Koggel  Hessenweg 115, Oudleusen 164 In-02 Parallelwegen, Ov-01 Inleiding, To-04 Luchtkwaliteit, To-13 Financiële 

uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Kolk, E. van der  Hout Es 4, Dalfsen 017 In-18 Maneweg aansluiting, Ov-08 Grondverwerving 

Kolk, E.G. van der  Hout Es 4, Dalfsen 178 In-10 Erfontsluiting, Tr-02 Toekomstvastheid 

Kolk, H.J. van der (kopie aan: mr. 

H.J.A. van Hoogmoed RT, rentmeester 

NVR te Nijverdal)  

Hout Es 4, Dalfsen 175 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-10 

Erfontsluiting, In-18 Maneweg aansluiting, Ov-01 Inleiding, Ov-06 

Planschade, Ov-08 Grondverwerving, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering) To-14 Maatschappelijke 

uitvoerbaarheid/weerstand, Tr-01 Tracékeuze 

Königkrämer-Timmerman, G.  Zoelensepad 9, Tiel 293 In-08  Sluipverkeer, Ov-01 Inleiding, Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses), CL, Balkerweg aansluiting, To-13 Financiële 

uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Kooij, G.H. van de  Emslandweg 1, huis 2, Ommen 146 To-02 Akoestisch onderzoek, Tr-01 Tracékeuze 

Kooijker (Basisschool Sjaloom), 

Bijvang (Landbouwmechanisatiebedrijf 

Prins) 

Hessenweg 59, Dalfsen 031 In-05 (fiets)verkeer Ankum 

Kooiman, A., Kooiman, J.  Kringsloot West 6, Dalfsen 295 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Koopman, M. Hessenweg 111, Oudleusen 022 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid 

Kooten-Tönjes, van Geelgorgsstraat 30, Ommen 288 Ov-04 Realisatie, To-07 Landschappelijke inpassing, Tr-01 Tracékeuze 

Krale, B.J.  Langkamp 20, Dalfsen 128 In-05 (fiets)verkeer Ankum  

Krisman-Groen, J.H.J.  Dedemsweg 12, Dalfsen 082 To-07 Landschappelijke inpassing 

Kuijper-Roucken  Hessenweg West 13, Ommen 069 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Kwant, T.H.  Hessenweg 76, Oudleusen 041 In-10 Erfontsluiting 

Kwant, Th  Hessenweg 76, Oudleusen 208 Tr-01 Tracékeuze 

Laarman, D.J. Hout Es 2, Dalfsen 011 In-18 Maneweg aansluiting 

Laarman, G.  Hessenweg 18, Dalfsen 158 Ov-06 Planschade, To-02 Akoestisch onderzoek, To-06 Lichthinder 

Laarman, G.  Leusener Es 6, Oudleusen 189 In-02 Parallelwegen, Tr-01 Tracékeuze 

Laarman, J.R.  Hessenweg 105, Oudleusen 039 In-10 Erfontsluiting 

Laarman, M.J.  Hessenweg 18, Dalfsen 157 Ov-06 Planschade,  To-02 Akoestisch onderzoek, To-06 Lichthinder 
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Laarman, W., Laarman, D.J. (kopie 

aan: mr. H.J.A. van Hoogmoed RT, 

rentmeester NVR te Nijverdal)  

Hout Es 2, Dalfsen 187 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-18 Maneweg 

aansluiting, Ov-01 Inleiding, Ov-03 Communicatie/participatie, Ov-06 

Planschade, Ov-08 Grondverwerving, To-01 Leefbaarheid, To-02 Akoestisch 

onderzoek, To-13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), 

To-14 Maatschappelijke uitvoerbaarheid/weerstand 

Land, F. (en buren Rooijen, R. van, 

Seinen J., Uneken, J.H.) 

Dijkzichtweg 18 Zwolle 251 Ov-01 Inleiding, To-02 Akoestisch onderzoek 

Langbroek, J.  Hessenweg 141, Dalfsen 147 Ov-01 Inleiding, Tr-01 Tracékeuze 

Langing, B.  Hessenweg West 15, Ommen 070 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Legebeke, W.H.G.  Hessenweg West 3A, Ommen 216 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Leliveld-Ten Kleij, W.  Slagweg 6, Dalfsen 106 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses)  

Lenthe Horsman, H. van  Hessenweg West 60, Ommen 064 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Lenthe, W.H. van  Om de Landskroon 10, Oudleusen 117 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-16 Oudleusen 

(aansluiting), OV-01 Inleiding, To-08 Cultuurhistorie en archeologie, Tr-01 

Tracékeuze 

Leussen, A. van  De Brand 10, Dalfsen 028 In-09 Bereikbaarheid percelen weerszijden N 340/N48 

Likkel, W. en Likkel L.  Lindenlaan 22, Ommen 145 In-22 Balkerweg aansluiting, Ov-04 Realisatie, Ov-06 Planschade, Ov-11 

Relatie met programma Ruimte voor de Vecht en Voortvarend Varsen, To-01 

Leefbaarheid, To-02 Akoestisch onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit, To-06 

Lichthinder, To-13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), 

Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Linde, Arie van der (namens Plaatselijk 

Belang Witharen) 

Tolhuisweg 4, Witharen 259 In-22 Balkerweg aansluiting, In-23 Arriërveld knooppunt, Ov-13 Afsluiting, 

Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-09 

Waterhuishouding(splan), To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Lindeboom, J.  G.W. Spiegelstraat 2, Oudleusen 012 In-17 Oudleusen rotonde 

Lindeboom, R. Oude Hessenweg 2a, Dalfsen 024 To-05 Natuur 

Lindeboom, R.  Oude Hessenweg 2a, Oudleusen 174 Ov-03 Communicatie/participatie, Tr-01 Tracékeuze  

Linthorst, J.  Schoolweg 10a, Oudleusen 191 Tr-01 Tracékeuze 

Lüschen, J.L.  Rosengaardeweg 38, Dalfsen 087 To-02 Akoestisch onderzoek 

Luttik, J.J. Broekdijkje 2, Ommen 083 In-21 Varsen knooppunt, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-

prognoses), To-01 Leefbaarheid, To-02 Akoestisch onderzoek, Tr-01 

Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Maat, ter Balkerweg 21, Ommen 194 Ov-12 Inspraakreactie op PlanMER/Structuurvisie / brieven, To-03 

Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36, To-04 Luchtkwaliteit, To-

07 Landschappelijke inpassing, Tr-01 Tracékeuze 



22 PIP N340 / N48 Reactienota 

Naam Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

Marsman, D.  Hessenweg West 6, Ommen 059 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Meijering, B.  Wagteveldweg 8, Dalfsen 098 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Meijerink A. en Meijerink M.  Rosengaardeweg 1, Dalfsen 102 To-02 Akoestisch onderzoek 

Meijerink, J.W.J.  De Bese 2, Dalfsen 297 In-13 De Bese, Ov-06 Planschade, Ov-08 Grondverwerving 

Meijerman, H.J. (Via Countus 

accountants + adviseurs b.v., Afdeling 

Bedrijfsadvies, A. de Haan en J. 

Steenhagen 

Postbus 225, van Reeuwijkstraat 48, 

Ommen 

116 Ov-06 Planschade, Ov-08 Grondverwerving 

Mengelberg, O.W.A.H.M. (Via 

KienhuisHoving, mr. W. van de 

Wetering en mr. S.P.M. Schaap, 

postbus 109, Enschede) 

Hout Es 1, Oudleusen 210 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-18 Maneweg 

aansluiting, Ov-01 Inleiding, Ov-08 Grondverwerving, Ov-12 Inspraakreactie 

op PlanMER/Structuurvisie / brieven, Re-01 Dubbellaags-ZOAB, To-02 

Akoestisch onderzoek, To-05 Natuur, Tr-01 Tracékeuze, Ve-01 Dwarsprofiel 

Mesu, J.J.  De Stokte 9, Dalfsen 212 In-16 Oudleusen (aansluiting), Ov-01 Inleiding 

Minkjan, A.  Hessenweg West 14a, Ommen 072 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Minkjan, A.  Hessenweg West 14a, Ommen 169 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg), Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Minkjan, J.  Hessenweg West 14, Ommen 262 In-02 Parallelwegen, In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), 

leefbaarheid/aanleg noordelijke parallelweg), In-21 Varsen knooppunt, To-

05 Natuur, Tr-01 Tracékeuze 

Mrozek-Westerhof, A.  Marchwood Fairoak Lane, Oxshott, UK 

/ Lindenlaan 56, Landgoed De 

Lindenbergh, Ommen 

193 In-22 Balkerweg aansluiting, Ov-01 Inleiding, Tr-01 Tracékeuze 

Mulder M.  Parallelstraat 9, Oudleusen 030 In-02 Parallelwegen, To-04 Luchtkwaliteit, Tr-01 Tracékeuze 

Mulder, E.  De Leiding 20, Witharen 287 Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Mulder, W.  Hekmansweg 6, Dalfsen 034 Tr-01 Tracékeuze 

Mulder, Wim  Hekmansweg 6, Dalfsen 132 Tr-01 Tracékeuze 

Nee, B. van  Rosengaardeweg 7, Dalfsen 094 To-02 Akoestisch onderzoek 

Neethof  Hessenweg West 9, Ommen 060 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Nicolai/van Eijk,  Witharenweg 23, Witharen 234 identiek aan inspraakreactie 220 

Nicolai-van Eijk  Witharenweg 23, Witharen 220 Tr-01 Tracékeuze 

Nieuhoff, G.J.J.  Om de Landskroon 6, Oudleusen 038 In-16 Oudleusen (aansluiting) 

Nieuhoff, G.J.J.  Om de Landskroon 6, Oudleusen 240 Ov-13 Afsluiting, Tr-01 Tracékeuze 

Nijhuis, E.  Wethouder Petterweg 7, Ommen 260 Tr-01 Tracékeuze 

Nijsing, B.H. Hessenweg 50a, Dalfsen 023 In-16 Oudleusen (aansluiting), Ov-06 Planschade, To-02 Akoestisch 
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onderzoek 

Noordegraaf, L.  De Haar 3, Witharen 298 Tr-01 Tracékeuze 

Noort, A. van  Prinsenbolwerk 9 / Emslandweg 1 (huis 

41), Ommen 

052 To-02 Akoestisch onderzoek 

Oenen, D. van  Schepersstraat 16 Oudleusen 247 Tr-01 Tracékeuze 

Oenen, H.J. van  

 

Slagweg 5, Dalfsen 252 Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming, Ov-03 Communicatie/participatie, Tr-01 

Tracékeuze 

Oenen-Bouwhuis, W. van Slagweg 5, Oudleusen 272 Tr-01 Tracékeuze 

Olthuis  Hessenweg West 15a, Ommen 179 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg), Ov-04 Realisatie, Ov-06 Planschade, Ov-11 Relatie met 

programma Ruimte voor de Vecht en Voortvarend Varsen, To-01 

Leefbaarheid, Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Olthuis, B.  Hessenweg West 15a, Ommen 065 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Onderdijk, J.  Hessenweg 22a, Dalfsen 307 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen, In-05 (fiets)verkeer Ankum, In-11 Openbaar vervoer, In-14 

Ankummerdijk aansluiting, Ov-01 Inleiding, Ov-02 Bestuurlijke 

besluitvorming, Ov-05 Wijkers/blijvers, Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses), To-01 Leefbaarheid, To-02 Akoestisch 

onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit, To-06 Lichthinder, To-12 

Gezondheidseffectscreening (GES), To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Onderdijk, V.O.F. Kwekerij  Hessenweg 22a, Dalfsen 305 In-02 Parallelwegen, Ov-05 Wijkers/blijvers, Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses), To-02 Akoestisch onderzoek, To-04 

Luchtkwaliteit, To-13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering) 

Oudeboon Van ’t Zand  Hessenweg West 16, Ommen 109 In-09 Bereikbaarheid percelen weerszijden N 340/N48 

Oudeboon van ’t Zand, J.  Hessenweg West 16, Ommen 061 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Pannen, A. en Pannen, K.  Om de Landskroon 8, Dalfsen 154 Tr-01 Tracékeuze  

Pannen, E.  Emslandweg 1-15, Ommen 196 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg), Ov-01 Inleiding, To-03 Geluidsoverlast rondom N48 na 

openstelling N36, Tr-01 Tracékeuze 

Pekkeriet Dalfsen B.V.  Rietmansweg 5, Dalfsen 273 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen 

Petter, H.K.G.  Ommerkanaal Oost 35, Ommen 046 In-19 Hessenweg West Kruising 

Petter, H.K.G., Welleweerd-Doosje, 

J.W. Hoedt, J.N. den (namens 

Plaatselijk Belang Buurtschap 

Ommerkanaal West 26, Ommen 300 In-23 Arriërveld knooppunt 
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Ommerkanaal) 

Pierik, H.  Hessenweg West 4, Ommen 149 Ov-01 Inleiding, Ov-04 realisatie, Ov-05 Wijkers/blijvers, Tr-01 Tracékeuze 

Pijkeren, F. van  Hessenweg 52, Dalfsen 168 In-16 Oudleusen (aansluiting), Ov-06 Planschade, Ov-08 Grondverwerving, 

To-02 Akoestisch onderzoek, Tr-01 Tracékeuze 

Quint  Parallelstraat 11, Dalfsen 088 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, Ov-02 

Bestuurlijke besluitvorming, Ov-03 Communicatie / participatie, Ov-06 

Planschade, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-02 

Akoestisch onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit, Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 

Toekomstvastheid 

Roddenhof, G.W.  Hessenweg West 7a, Ommen 067 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Roeberts, W.  Oosterkampen 3, Dalfsen 153 Tr-01 Tracékeuze  

 

Rooijakkers, J. T.  Om de Landskroon 3, Dalfsen 292 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-16 Oudleusen 

(aansluiting), Ov-01 Inleiding, Ov-10 Straatmeubilair, Ov-12 

Inspraakreactie op PlanMER/Structuurvisie / brieven, Re-02 Bestemming 

verkeer, To-02 Akoestisch onderzoek Tr-01 Tracékeuze 

Rookus  Rengersdiep 5, Zwolle 275 In-06 Fietsroutes algemeen 

Sandink, Joh. en Sandink, J. (via 

Bartels H.J.)  

De Stokte 12, Dalfsen 138 In-16 Oudleusen (aansluiting) 

Schepers  Rozengaardeweg 16, Dalfsen 302 To-02 Akoestisch onderzoek 

Scherpenkate, H.J.  Oosterkampen 2, Dalfsen 079 In-18 Maneweg aansluiting, To-01 Leefbaarheid, To-13 Financiële 

uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Scherpenkate, H.J. Oosterkampen 2, Dalfsen 165 In-18 Maneweg aansluiting, Tr-01 Tracékeuze 

Scherpenkate, H.J. Oosterkampen 2, Dalfsen 166 In-07 Fietstunnels 

Scherpenkate, H.J.  Oosterkampen 2, Dalfsen 308 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen, To-04 Luchtkwaliteit, Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 

Toekomstvastheid 

Scherpenkate, J. (secretaris Plaatselijk 

Belang Oudleusen e.o.)  

Westerkampen 18, Oudleusen 242 In-02 Parallelwegen, In-07 Fietstunnels, In-11 Openbaar vervoer, In-16 

Oudleusen (aansluiting), In-17 Oudleusen rotonde, In-18 Maneweg 

aansluiting, In-26 Kunstwerken ontwerp, Ov-01 Inleiding, Ov-10 

Straatmeubilair, Ov-12 Inspraakreactie op PlanMER/Structuurvisie / brieven, 

To-07 Landschappelijke inpassing 

Schiphorst, A.J.  Hessenweg 58a, Dalfsen 264 In-07 Fietstunnels, Ov-05 Wijkers/blijvers 

Schipper, J.J.  Blokstraat 15, Zwolle 172 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg), In-21 Varsen knooppunt, Tr-01 Tracékeuze 

Scholten, A., Scholten, JR, Scholten, 

G.H.R.  

Emslandweg 1B, Ommen 125 To-02 Akoestisch onderzoek  
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Naam Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

Scholten, B.  Emslandweg 1B, Ommen 049 To-03 Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36 

Schottert, J.  Hessenweg 50, Hardenberg 080 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid 

Schreurs, H. Schreurs, Grefhorst, M.  Fuut 31, Ommen 285 In-02 Parallelwegen, In-11 Openbaar vervoer, In-23 Arriërveld knooppunt, 

To-02 Akoestisch onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit, To-07 Landschappelijke 

inpassing, Tr-01 Tracékeuze 

Schroten, J. Schroten  Bontekamp 51, Dalfsen 127 Tr-01 Tracékeuze 

Schuldink, J.  Dwarsdijk 3, Ommen 291 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg), In-21 Varsen knooppunt, In-22 Balkerweg aansluiting, Tr-01 

Tracékeuze 

Schutte, H. Emslandweg 1/20 056 To-03 Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36, Tr-01 Tracékeuze 

Schuttert, J. Schuttert  Varsenerweg 5a, Ommen 044 In-19 Hessenweg West Kruising 

Schuurman, C.  Rondweg 3, Witharen 150 Tr-01 Tracékeuze 

Schuurman, F., Schuurman E.  Hessenweg 27, Zwolle 253 In-06 Fietsroutes algemeen, In-27 Spoorkruising, Ov-06 Planschade, Ov-13 

Afsluiting, To-02 Akoestisch onderzoek, To-07 Landschappelijke inpassing 

Schwieters, E.  Friesendorpstraat 46, Ommen 048 In-19 Hessenweg West Kruising 

Seinen, J.  Mennistensteeg 1, Dalfsen 218 In-02 Parallelweg, In-16 Oudleusen (aansluiting), In-17 Oudleusen rotonde, 

Ov-01 Inleiding, Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming, Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses), To-02 Akoestisch onderzoek, To-04 

Luchtkwaliteit, To-05 Natuur, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Smid, R.  Grutterserf 10, Dalfsen 026 In-15 Driessen aansluiting 

Smit, J.H. (namens Initiatiefgroep Red 

het Leusener en Varsener Vechtdal)  

Oosterkampen 2a, Dalfsen 223 Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming, To-01 Leefbaarheid, To-05 Natuur, To-

13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Smits, A.  Witharenweg 11, Witharen 155 Tr-01 Tracékeuze 

Spijkers, M., Keulen-Stegerman, H. 

(namens Oranjevereniging Witharen) 

Maatschappijwijk 18, Witharen 198 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), Tr-01 Tracékeuze  

Stege, P.  Hessenweg 121, Dalfsen 201 To-01 Leefbaarheid, Tr-01 Tracékeuze 

Stokebrand, A.  Mennistensteeg 2, Dalfsen 078 In-16 Oudleusen (aansluiting) 

Stokebrand, W.  Rembrandtstraat 14, Ommen 001 In-08 Sluipverkeer 

Stoker en Beerten Rosengaardeweg 3, Dalfsen 027 Ov-06 Planschade, To-02 Akoestisch onderzoek, To-09 

Waterhuishouding(splan) 

Stokvis, W.  Hessenweg 62, Oudleusen 167 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen, In-07 Fietstunnels, In-10 Erfontsluiting, In-16 Oudleusen 

(aansluiting), Ov-01 Inleiding , Ov-06 Planschade, Ov-08 Grondverwerving, 

To-01 Leefbaarheid, To-02 Akoestisch onderzoek, To-06 Lichthinder, To-07 

Landschappelijke inpassing, Tr-01 Tracékeuze  

Stoltenborg-te Bulte, L.A.  Rosengaardeweg 13. Dalfsen 121 To-02 Akoestisch onderzoek 

Streefkerk, Nico, Swart, Rints (namens Goertjesweg 5, Zwolle 309 In-12 A28/N 340 knooppunt 
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Naam Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

Milieuraad Zwolle) 

Strijker, D.en Strijker-Veerbeek, D.W.  Fuut 21, Ommen 160 Ov-06 Planschade, Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Sudmeier, M.  Fuut 35, Ommen 136 Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Terberg, G.  Fuut 35, Ommen 137 To-04 Luchtkwaliteit, Tr-01 Tracékeuze 

Timmerman, G.  Witharenweg 26, Witharen 294 Tr-01 Tracékeuze 

Timmerman, H.B.  Cortenaerstraat 19, Ommen 214 Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming, Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-

prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Timmerman, L.  Hasselerweg 1, Ommen 203 In-02 Parallelwegen, In-11 Openbaar vervoer, In-20 Hessenweg West 

(Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke parallelweg), Ov-01 

Inleiding, Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming, To-01 Leefbaarheid, To-02 

Akoestisch onderzoek 

Valk, van der / Hotel Café Restaurant 

Zwolle B.V. (via Damsté Advocaten)  

postbus 126, Hengelosestraat 571, 

Enschede 

290 In-12 A28/N 340 knooppunt, Ov-06 Planschade, To-11 Planologisch regime, 

Tr-01 Tracékeuze 

Veen, A. van der-Romijn  Varsenerweg 11, Ommen 081 Tr-02 Toekomstvastheid 

Veen, G.H. van der  Varsenerweg 11, Ommen 057 Tr-01 Tracékeuze 

Veen, J. van der  Rondweg 2, Witharen 200 Tr-01 Tracékeuze  

Veen, S. van der  Kievistraat 30, Ommen 258 In-11 Openbaar vervoer, Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Vegt, A.H.C. van der  Maneweg 14, Dalfsen 279 In-02 Parallelwegen, In-18 Maneweg aansluiting, Tr-01 Tracékeuze 

Vegt, F. van de  Schoolstraat 11, Dalfsen 108 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses) 

Vegt, J.A.G. van der  Engellandweg, 1 Dalfsen 237 Tr-01 Tracékeuze 

Vegt, R. van der  Hessenweg 72, Dalfsen 282 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, Ov-06 

Planschade, Ov-13 Afsluiting, To-02 Akoestisch onderzoek 

Velthuis  Hessenweg 18a, Dalfsen 091 To-02 Akoestisch onderzoek 

Velthuis, W.L.  Hessenweg 18a, Dalfsen 207 In-14 Ankummerdijk aansluiting, Ov-06 Planschade 

Verboom, B. Koesveld, F. van, Tim, 

Mera en Sofie  

Hessenweg 139, Dalfsen 289 Ov-01 Inleiding, Tr-01 Tracékeuze 

Veurink, E.J.  Putter 39, Ommen 301 In-21 Varsen knooppunt 

Veurink, J.W.  Dennenkamp 4, Oudleusen 112 In-17 Oudleusen rotonde, To-01 Leefbaarheid 

Vilsteren, L. van (Meubelatelier 

Witharen), Dijkema, T., K., J. en J. 

Witharenweg 24, Witharen 162 Ov-12 Inspraakreactie op PlanMER/Structuurvisie / brieven, Tr-01 

Tracékeuze 

Visser, A.  Vossersteeg 47, Dalfsen 009 Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-01 Leefbaarheid, 

Tr-01 Tracékeuze 

Volkerink, E.  Dennenkamp 2, Dalfsen 217 In-16 Oudleusen (aansluiting), Pl-01 Nut en noodzaak (Verkeerscijfers/-

prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Volkerink, G. (via Agriteam, ing. R.J.A. 

Groot Koerkamp, Boxbergerweg 16a, 

Olst) 

Hessenweg 56, Dalfsen 181 Ov-01 Inleiding, Ov-05 Wijkers/blijvers, Ov-06 Planschade 
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Naam Adres-gegevens Inspraak-

nummer 

Categorisering (thema) in antwoordtabel 

Volkerink, H. Op ’t Holt 4, Dalfsen 025 In-02 Parallelwegen, Tr-01 Tracékeuze 

Volkerink, H.  Varseneresweg 3, Ommen 007 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, Ov-08 

Grondverwerving, Ov-13 Afsluiting 

Volkerink, J.  Varsenerdijk 10a, Ommen 074 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg), To-02 Akoestisch onderzoek 

Volkerink, J. en Marsman-Bonenkamp 

G.H. 

Hessenweg 37, Dalfsen, Hessenweg 

39, Dalfsen 

095 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-05 

(fiets)verkeer Ankum, In-16 Oudleusen (aansluiting), In-27 Spoorkruising. 

Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming, Ov-03 Communicatie / participatie, Ov-

05 Wijkers/blijvers, Ov-06 Planschade, Ov-11 Relatie met programma 

Ruimte voor de Vecht en Voortvarend Varsen, Ov-13 Afsluiting, Pl-01 Nut en 

noodzaak (Verkeerscijfers/-prognoses), To-01 Leefbaarheid, To-02 

Akoestisch onderzoek, To-04 Luchtkwaliteit, To-05 Natuur, To-10 Externe 

veiligheid, Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 

Volkerink, J. en Volkerink, H. Reigerstraat 25, Varseneresweg 3, 

Ommen 

036 Ov-03 Communicatie/participatie, Ov-06 Planschade, To-01 Leefbaarheid 

Volkerink-Eggens, D.  Hessenweg 163, Oudleusen 115 Tr-01 Tracékeuze 

Vos, J.W.  Witharenweg 1, Witharen 281 To-13 Financiële uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 

Tracékeuze  

Weitkamp, W.  Emslandweg 1D, Ommen (Landgoed de 

Lindenbergh) 

050 In-22 Balkerweg aansluiting, To-03 Geluidsoverlast rondom N48 na 

openstelling N36, Tr-02 Toekomstvastheid 

Weitkamp, W. (namens Plaatselijk 

Belang Varsen - werkgroep N 340 en 

via Advocatenkantoor F.F. Scheffer, 

A.J.D. van Twiststraat 30, Deventer) 

Emslandweg 1d, Ommen, 304 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-20 Hessenweg 

West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke parallelweg), In-

22 Balkerweg aansluiting, Ov-01 Inleiding, Ov-11 Relatie met programma 

Ruimte voor de Vecht en Voortvarend Varsen, Ov-13 Afsluiting, To-04 

Luchtkwaliteit, To-05 Natuur, To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid  

Weitkamp, W., Weitkamp, H. 

(beheerders Landgoed De 

Lindenbergh) 

Emslandweg 1d, Ommen 227 In-02 Parallelwegen, In-04 Onderliggend wegennet, In-06 Fietsroutes 

algemeen, In-21 Varsen knooppunt, In-22 Balkerweg aansluiting, Ov-01 

Inleiding, Ov-06 Planschade, Ov-13 Afsluiting, To-02 Akoestisch onderzoek, 

To-03 Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36, To-13 Financiële 

uitvoerbaarheid (aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze 

Welleweerd, D.J. en Gerrits, J.M.L.  Varsenerweg 17, Ommen 142 In-02 Parallelwegen, In-08 Sluipverkeer, In-11 Openbaar vervoer, In-19 

Hessenweg West Kruising, In-21 Varsen knooppunt, Ov-03 

Communicatie/participatie, Ov-04 Realisatie, Ov-06 Planschade, Ov-11 

Relatie met programma Ruimte voor de Vecht en Voortvarend Varsen, To-01 

Leefbaarheid, To-04 Luchtkwaliteit, To-05 Natuur, To-09 

Waterhuishouding(splan), To-13 Financiële uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering), Tr-01 Tracékeuze, Tr-02 Toekomstvastheid 
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Welleweerd, W.H.  Varsenerweg 15, Ommen 043 In-19 Hessenweg West Kruising 

Welleweerd, W.H.  Varsenerweg 15, Ommen 265 Tr-01 Tracékeuze 

Wemekamp, G.W. (namens 

Wemekamp-Krol G.)  

Orion 16 Zeewolde, Ommerkanaal 

West 3, Ommen 

144 In-22 Balkerweg aansluiting, Ov-01 Inleiding, Ov-08 Grondverwerving, To-

02 Akoestisch onderzoek 

Wennemars, G.J. Wennemars  De Stouwe 7, Dalfsen 270 Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming 

Wermink, G.  Wethouder Petterweg 15, Ommen 226 In-23 Arriërveld knooppunt, Tr-01 Tracékeuze 

Westerhof, H.  Engellandweg 4, Dalfsen 016 In-10 Erfontsluiting 

Wevers, A.  Van Lentestraat 57, Dalfsen 110 In-02 Parallelwegen, In-03 ‘Oude’ N 340, In-06 Fietsroutes algemeen, In-07 

Fietstunnels, In-08 Sluipverkeer, In-14 Ankummerdijk aansluiting, In-15 

Driessen aansluiting, In-16 Oudleusen (aansluiting), In-22 Balkerweg 

aansluiting, Ov-01 Inleiding, To-02 Akoestisch onderzoek, To-05 Natuur 

Wiechers, H. (Wiechers Wonen)  Entingheweg 15, Ommen 075 To-07 Landschappelijke inpassing, To-05 Natuur 

Wijn, F.  Koloniedijk 24, Vinkenbuurt 271 Ov-02 Bestuurlijke besluitvorming 

Wijnholt  Hessenweg 74a, Dalfsen 089 In-18 Maneweg aansluiting 

Wildvank, J.  Boekweitland 13, Oudleusen 225 Tr-01 Tracékeuze 

Willems (via A. Compagner, Postbus 

111 te Markelo) 

Wethouder Petterweg 6 Ommen 246 Ov-06 Planschade 

Willems, H.  Hessenweg West 7, Ommen 062 In-20 Hessenweg West (Verkeersveiligheid), leefbaarheid/aanleg noordelijke 

parallelweg) 

Willems, H.  Witharenweg 12, Witharen 192 Tr-01 Tracékeuze 

Wormgoor, L.D.  Ruitenborghstraat 50, Dalfsen 035 Tr-01 Tracékeuze 

Zegwaard, J.W.  Merellaan 43, Nieuwleusen 266 Tr-01 Tracékeuze 

Zeilstra, B.  Emslandweg 1/43, Ommen 058 To-03 Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36, Tr-01 Tracékeuze 

Zielman, B. (Café rest camping Calluna 

Ommen)  

Stouweweg 5, Ommen 119 Tr-01 Tracékeuze 

Zoon, C.P.M.  De Haar 1, 7738 PV Witharen 235 In-01 N 340/N48 ligging/profielbreedte/verkeersveiligheid, In-02 

Parallelwegen, In-23 Arriërveld knooppunt, Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses), Tr-01 Tracékeuze 

Zwaga, A. en Zwaga R.  Westerkampen 28, Oudleusen 099 In-02 Parallelwegen, In-16 Oudleusen (aansluiting), Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses) 
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4 Antwoordtabel 

In dit hoofdstuk volgt de beantwoording van de thema’s. Alle inspraakreacties die betrekking hebben op één en 

hetzelfde thema (bijvoorbeeld akoestisch onderzoek) zijn vervolgens gezamenlijk beantwoord onder het thema 

(in dit voorbeeld akoestisch onderzoek). Op basis van de thema’s waarin uw reactie is gecategoriseerd (zie 

hiervoor hoofdstuk 3), kunt u de beantwoording van uw reacties teruglezen. Geadviseerd wordt ook andere 

thema’s te lezen dan slechts de thema’s waarin uw reactie is gecategoriseerd, omdat - en dat is onvermijdelijk 

- thema’s elkaar overlappen. Daarom wordt geadviseerd ook de andere thema’s te raadplegen om een zo 

compleet mogelijk beeld te krijgen. 

 
 
 
 
 





 PIP N340 / N48 Reactienota  31 

Categorisering Antwoord / reactie Gedeputeerde staten 

In-00 Inrichtingskeuze  

In-01 N 340/N48  

ligging / profielbreedte / 

verkeersveiligheid  

(de basisuitgangspunten) 

Bocht ter hoogte van Oudleusen 

De situatie ter hoogte van Oudleusen is complex; er is veel bebouwing en er dienen twee ongelijkvloerse kruisingen gemaakt te worden: een 

ongelijkvloerse aansluiting op de N 340 en een fietstunnel. Indien het wegtracé ten westen van Oudleusen noordelijker wordt gesitueerd, gaat dit 

ten koste van woningen tussen Oudleusen en de Slagweg. Het wegtracé ter hoogte van Oudleusen is zo gekozen met het oog op de leefbaarheid 

van het groter aantal woningen van de kern Oudleusen. Het maatgevende punt hierbij is de zuidwest hoek van de kern Oudleusen (hoek 

Parallelstraat-Dennenkamp). Het (positieve) gevolg hiervan is dat vanwege de benodigde horizontale boogstraal, de N 340 verder van de kern 

Oudleusen komt te liggen, maar daardoor wel zuidelijker komt te liggen over de daar aanwezige bebouwing. Verder is de zuidelijke parallelweg 

noodzakelijk om de fietstunnel te bereiken, alsmede de aanliggende percelen van de Hessenweg en de weg Om de Landskroon. 

 

Breedte van de weg  

Het brede dwarsprofiel is het uitgangspunt geweest bij het ontwerpen van de nieuwe N 340. In de Landschapsvisie die is opgesteld in het kader 

van de Planstudie BesluitMER is deze keuze nader onderbouwd. Van dit brede dwarsprofiel wordt afgeweken indien daar gegronde redenen voor 

zijn. Tussen Maneweg en Varsen gaat de N 340 door de Ecologische hoofdstructuur, wat een kwetsbaar gebied is. Een breed dwarsprofiel zou op 

dit gedeelte te veel schade veroorzaken. Daarom is op dit gedeelte een smal wegprofiel voorzien, met smalle bermen. Om toch 

verkeersveiligheid te bieden zijn de smalle bermen voorzien van geleiderails.  

 

Het dwarsprofiel van de N 340 direct oostelijk van de Dedemsweg bij de eerste woningen aan de noordzijde zou inderdaad compacter gemaakt 

kunnen worden, als de noordelijke parallelweg aldaar de bochten in de N 340 volgt. Echter in het huidige ontwerp wordt zoveel mogelijk gebruikt 

gemaakt van het bestaande asfalt en daardoor hoeven de daar aanwezige kabels en leidingen niet te worden verlegd. Dit geeft bovendien 

kostenbesparingen.  

 

Breedte Ommerkanaal Oost 

De breedte van het gedeelte Ommerkanaal Oost dat wordt verlegd, krijgt net als bij de overige parallelwegen een breedte van 4,50 m. Het 

viaduct krijgt in totaal een breedte van 7,30 m. Dit is van buitenkant beton tot buitenkant beton. 

 

Functie Leemculeweg 

Uit de verkeersmodelberekeningen blijkt dat het meeste verkeer van en naar Dalfsen via de aansluiting Koesteeg zal gaan rijden. Dit is ook 

wenselijk, gezien de ligging van bestemmingen en de vormgeving van de ontsluitingsstructuur. Dit neemt echter niet weg dat er ook verkeer van 

en naar Dalfsen via de aansluiting Ankum en de Leemculeweg zal gaan rijden. Om te voorkomen dat deze route voor meerdere bestemmingen te 

aantrekkelijk zal gaan worden, is er voor gekozen om ook deze parallelweg vanaf de aansluiting Ankummerdijk naar de Leemculeweg in te 

richten als erftoegangsweg. Hierdoor zijn de trajectsnelheid en de te verwachte verkeersintensiteiten lager. Dit blijkt uit de 

verkeersmodelberekeningen. 



32 Reactienota  

Bermen 

Idealiter wordt een rijbaan voorzien van (obstakelvrije) zijbermen in plaats van geleiderail. Dit heeft zowel een verkeersveiligheids- als een 

onderhoudsreden. Ook vanuit de Landschapsvisie, opgesteld in het kader van de Planstudie BesluitMER, heeft een wegprofiel zonder geleiderails 

in principe de voorkeur. Voertuigen die van de weg raken, hebben bij een voldoende brede zijberm (conform Handboek wegontwerp CROW) de 

gelegenheid om te corrigeren en komen niet direct in botsing met aanwezige obstakels in de berm of geleiderail of met weggebruikers op de 

parallelweg. De inrichting van de weg is dus vergevingsgezinder. Daarnaast kunnen automobilisten met pech zich veiliger opstellen in de zijberm, 

zodat zij de doorstroming op de rijbaan minder verstoren dan wanneer er een geleiderail aanwezig is. Dit verkleint de kans op kop-

staartaanrijdingen met een stilstaand voertuig. De keuze voor een smaller wegprofiel wordt gemaakt op basis van de ruimtelijke 

inpassingsmogelijkheden (natuurbelangen), tussen Maneweg en Varsen. Om hetzelfde verkeersveiligheidsniveau te handhaven, dienen dan wel 

compenserende maatregelen getroffen te worden. Wanneer de zijbermen onvoldoende breed worden of obstakels bevatten binnen de 

obstakelvrije zone, dan zal als compenserende maatregel een geleiderail worden toegepast. Voertuigen die van de weg raken, worden gekeerd 

door de aanwezige geleiderail en komen niet in botsing met obstakels in de berm of met verkeersdeelnemers op de parallelwegen. Daarnaast 

draagt geleiderail bij aan de geleiding van het verkeer waardoor verkeersdeelnemers over langere afstand het verloop van de weg kunnen zien. 

Hierdoor zullen zij minder snel van de weg raken. Langere trajecten die volledig (zowel midden- als zijberm) zijn voorzien van een geleiderail zijn 

echter niet wenselijk vanwege het monotone wegbeeld en uit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit. 

 

Bermen tracédeel Hekmansweg - Op ’t Holt (ter hoogte van De Wildbaan) 

De N 340 is tussen de Hekmansweg en op ’t Holt al zuidelijker gelegd dan de huidige N 340. Ook is dit zichtbaar op de dwarsprofielen. De 

hoofdrijbaan van de nieuwe N 340 komt daarmee al verder van de woning af te liggen dan in de huidige situatie het geval is. Wel is het zo dat 

door het toepassen van de bermbeveiliging (geleiderails) meer ruimte nodig is dan in de huidige situatie, waardoor niet voorkomen kan worden 

dat de noordelijke parallelweg iets opgeschoven is. Het gehele dwarsprofiel nog verder opschuiven in zuidelijke richting zou ten koste gaan van 

het kwetsbare Vechtdal. Een andere belangrijke belemmering bij dit ontwerpgedeelte vormt het winterbed van de Vecht bij woning Hessenweg 

86 aan de zuidzijde. In combinatie met de noodzakelijke boogstraal van de weg, is het onvermijdelijk dat de noordelijke parallelweg iets naar het 

noorden verschuift. 

 

Verkeersintensiteiten in relatie tot het ontwerp 

In een vorige fase van dit project zijn voor diverse locaties meerdere inrichtingsvarianten ontworpen (bijvoorbeeld rond de Maneweg en de 

Stouweweg). Afgezien van het feit dat door het afnemen van het aantal oversteekvoorzieningen over de nieuwe N 340, de intensiteit op de 

parallelwegen iets zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie, zijn de toekomstig te verwachten intensiteiten nog steeds relatief laag. De 

verschillen in verkeersintensiteiten tussen de inrichtingsvarianten in de vorige fase zijn gering. 

 

Het is juist de bedoeling dat de nieuwe N 340 meer verkeer van andere wegen gaat aantrekken dan nu; dit volgt eveneens uit de 

verkeersprognoses. Bij de verdere verkeers- en geluidsberekeningen is hier rekening mee gehouden. Door de toepassing van 2-laags ZOAB (of 

soortgelijk geluidsreducerend asfalt) neemt de geluidsinvloed af ten opzichte van de autonome situatie (situatie dat er geen wijzigingen 

plaatsvinden aan de N 340, zie thema To-02). 
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Landbouwoversteek Welsummerweg – Veldweg 

De N 340 wordt omgebouwd tot een regionale stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Een kenmerk van deze nieuwe weg is 

dat uit oogpunt van verkeersveiligheid gelijkvloerse kruisingen niet meer voor mogen komen. Juist de vele gelijkvloerse kruisingen in combinatie 

met de snelheid zorgen nu voor verkeersonveilige situaties. Het is daarom niet wenselijk om een gelijkvloerse landbouwoversteek te realiseren 

op de verbinding Welsummerweg – Veldweg. Het ombouwen van de fietstunnel aldaar tot een ongelijkvloerse kruising voor landbouwverkeer is 

enerzijds niet gewenst omdat dan ook een (sluip)route voor ander gemotoriseerd verkeer ontstaat en anderzijds een te forse investering in 

relatie tot het landbouwbelang dat in het geding is. Op relatief korte afstand van de Welsummerweg – Veldweg liggen immers ongelijkvloerse 

kruisingen ter hoogte van de Stokte /Slagweg en de Koesteeg/Dedemsweg. 

 

Snelheidsregime  

In de door Provinciale Staten in oktober 2009 vastgestelde Structuurvisie is gekozen voor een stroomweg 100 km/uur met ongelijkvloerse 

kruisingen en aansluitingen. De wijze van inrichten van de weg en de maximum snelheid zijn nauw met elkaar verbonden. De weginrichting en 

het gewenste snelheidsgedrag moeten op elkaar zijn afgestemd. Een alternatief met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen en 80 km/uur 

combineert kenmerken van een gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur met 1x2 rijstroken) met die van een stroomweg (ongelijkvloerse kruisingen 

en aansluitingen en 2x1 strooks). Dit staat haaks op het principe van een duurzaam veilige inrichting van een weg waarbij uitgangspunt is dat de 

weginrichting het (snelheids-)gedrag moet oproepen dat bij de betreffende weg hoort. 

 

Hoogteligging nabij Oudleusen 

De hoge kosten gemoeid met het verdiept aanleggen van de N 340 ter hoogte van Oudleusen wegen niet op tegen de extra voordelen voor 

landschappelijke inpassing, geluid en leefbaarheid. De in het wegontwerp opgenomen oplossing bij Oudleusen is, mede door de bochtafsnijding, 

uit een oogpunt van onder meer leefbaarheid, geluid, landschappelijke inpassing verantwoord. Er hoeven ook geen geluidsschermen geplaatst te 

worden. Zie ook thema In-16. 

 

Hoogteligging nabij Ecologische hoofdstructuur (tussen Oudleusen en Varsen) 

De hoge kosten gemoeid met het (half-)verdiept aanleggen van de N 340 ter hoogte van de doorkruising van de Ecologische hoofdstructuur 

wegen niet op tegen de extra voordelen voor natuur, landschappelijke inpassing, geluid en leefbaarheid. Het profiel van de nieuwe weg is ter 

plekke van de Ecologische hoofdstructuur smal gehouden om aantasting zoveel mogelijk te beperken. Tevens worden bij de opwaardering van de 

N 340/N48 ook diverse positieve maatregelen getroffen zoals de (bovenwettelijke) toepassing van 2-laags ZOAB, de bouw van twee ecoducten 

(één over de N 340 en één over de N48) en de aanleg van faunapassages waarmee de relaties tussen natuurgebieden worden gewaarborgd. 

Hiermee worden nadelige invloeden zoveel mogelijk verzacht of voorkomen danwel de situatie zelfs verbetert ten opzichte van de bestaande 

en/of autonome situatie. Zie voor verdere beantwoording ook To-02 en To-05. 

 

Hoogteligging N48 nabij ecoduct en fietstunnel 

De hoogteligging van de huidige N48 is ter plaatse vergelijkbaar met die in de toekomst. De hoogteligging wijzigt derhalve niet (significant). De 
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hoge kosten gemoeid met het (half-)verdiept aanleggen van de N48 ter hoogte van het ecoduct en de fietskruising (in voorstel inspreker uit te 

voeren als fietsbrug) wegen niet op tegen de extra voordelen voor landschappelijke inpassing, geluid en leefbaarheid. Bij de opwaardering van de 

N 340/N48 wordt het gehele tracé, waaronder de N48 tussen knooppunt Varsen en knooppunt Arriërveld, uitgevoerd in 2-laags ZOAB. Dit heeft 

gunstige effecten ten aanzien van de geluidsbelasting. Zie voor verdere beantwoording ook To-02 en To-03. Voor het onderdeel dat betrekking 

heeft op fietstunnel onder de N48 wordt verwezen naar In-06.  

 

Bereikbaarheid hulpdiensten 

De locaties waar de hulpdiensten de weg op kunnen rijden zullen beter inzichtelijk worden gemaakt door ze ook op een afzonderlijke kaart bij de 

Toelichting van het Provinciaal Inpassingsplan weer te geven.  

 

Bewegwijzering 

De bewegwijzering op de N 340 wordt bij de uitvoering van de plannen in een later stadium uitgewerkt. Het is geen onderdeel dat nu wordt 

vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan. Dat geldt ook voor het plaatsen van “verwijzingsborden”. 

 

Bereikbaarheid recreatieterreinen 

Het laatste, respectievelijk eerste deel van een rit naar de recreatieterreinen Calluna en Arendshorst zal inderdaad over de parallelwegen 

plaatsvinden. De parallelwegen worden conform de richtlijnen Duurzaam veilig ingericht (zie ook In-02). 

 

Visualisatie tracédeel Arendhorsterweg 

Op de 3D visualisatie was aanvankelijk ter hoogte van de Arendshorsterweg het tracé inderdaad ten onrechte 10 m zuidelijker verschoven. Na 

deze constatering is de 3D visualisatie aangepast conform de ontwerptekeningen. Hierop is weergegeven dat het wegtracé ter hoogte van de 

Arendhorsterweg, niet zuidelijker komt te liggen dan in de huidige situatie. De zuidkant van de toekomstige parallelweg ligt op dezelfde plek als 

de zuidkant van de huidige parallelweg. 

 

In-02 Parallelwegen Breedte van de parallelwegen, algemeen 

Op basis van reacties ten aanzien van de breedte van de parallelwegen heeft de provincie de breedte en de uitvoeringsvorm van de 

parallelwegen heroverwogen. De huidige parallelwegen zijn nu circa 4 meter breed en hebben zeer plaatselijk enige bermverharding. In het 

wegontwerp bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan was een verbreding tot 4.20 meter opgenomen en een bermverharding aan 

weerszijden van 40 cm. De breedte van de parallelwegen is aangepast in het wegontwerp bij het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. 

In het nieuwe wegontwerp worden de parallelwegen verbreed naar 4,5 meter met aan weerszijden een 0,40 meter brede strook bermverharding/ 

grasbetonstenen. De parallelwegen worden voorzien van kantmarkering. Uitzondering hierop vormt de zuidelijke parallelweg op het traject 

Ankummerdijk-Leemculeweg. Deze wordt verbreed naar 5,5 meter met aan weerszijden een 0,40 meter brede strook 

bermverharding/grasbetonstenen. Ten opzichte van de overige parallelwegen zal de verkeersintensiteit op dit trajectdeel hoger liggen, en dit 

rechtvaardigt een bredere parallelweg.  
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Deze parallelwegbreedte volstaat voor het af te wikkelen verkeer bestaande uit gemotoriseerd wegverkeer (onder meer auto’s en vrachtverkeer), 

landbouwverkeer en fietsers. De zuidelijke parallelweg op het traject Ankummerdijk-Leemculeweg wordt aan weerszijden voorzien van 

fietssuggestiestroken. Het aanbrengen van fietssuggestiestroken op het wegdek zorgt voor een optische versmalling van het rijgedeelte (de 

rijloper).  

 

Bermverharding 

De bermverharding/grasklinkers maken geen deel uit van de wegverharding. Bermverharding/grasklinkers hebben alleen een functie voor een 

weggebruiker die per abuis in de berm geraakt en daardoor in staat is op een verkeersveilige wijze te corrigeren. De breedte van de verharding 

van de parallelwegen is mede gebaseerd op het rapport ‘Verkenning problematiek landbouwverkeer’ van Goudappel Coffeng 20 april 2010, 

kenmerk OVA196/Hgj/1950. Dit rapport is te downloaden via de projectwebsite van de provincie www.overijssel.nl/N340. 

Op de parallelwegen rijdt gemengd verkeer; met name fietsers, personenauto’s, vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. De parallelwegen in het 

nieuwe wegontwerp worden 4,50 meter breed uitgevoerd met aan beide zijden van de weg 0,40 meter bermverharding in de vorm van 

grasbetonstenen. Juist voor de fietsers is het niet wenselijk dat het rijgedeelte (de rijloper) van de parallelweg veel breder wordt uitgevoerd. Het 

gemotoriseerde verkeer krijgt dan namelijk meer gelegenheid om met hogere snelheid de fietsers te passeren waardoor de kans op ernstige 

ongevallen en de ernst van het letsel toeneemt. Door de voorgestelde breedte van 4.50 meter wordt het gemotoriseerde verkeer ‘gedwongen’ de 

snelheid aan te passen aan het langzaam verkeer. Bij dit wegprofiel met een verhardingsbreedte van 4.50 meter zullen de gereden snelheden 

lager liggen en zal een groter deel van de weggebruikers zich houden aan het geldende snelheidsregime van maximaal 60 km/uur. Omdat in de 

uitsparingen van de grasbetonstenen gras groeit, blijft de berm zijn groene uitstraling behouden en wordt het rijgedeelte (de rijloper) optisch 

niet breder.  

Voor fietsers is direct duidelijk dat ze niet op de grasbetonstenen moeten rijden. Daarnaast worden de parallelwegen door de aanleg van de 

bermverharding vergevingsgezinder ingericht. Voertuigen die van de weg raken komen niet direct in de (zachtere) berm terecht waardoor ze 

abrupte stuurcorrecties uitvoeren met mogelijke ongevallen tot gevolg. Ook worden de bermen niet kapot gereden waardoor fietsers die van de 

weg raken niet in bandensporen van de kapot gereden berm terecht komen met alle nadelige gevolgen. 

 

Landbouwvoertuigen 

Landbouwvoertuigen worden in de eerste plaats ontworpen voor gebruik op het land, en mogen met een snelheidsbeperking (25 km/uur) gebruik 

maken van erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen (zonder geslotenverklaring). Landbouwvoertuigen maken ook in dit gebied een 

beperkt deel uit van het totaal aantal verkeersdeelnemers. Het gebruik van landbouwvoertuigen is seizoensgebonden.. De meest voorkomende 

conflictsituatie zal die zijn tussen personenauto’s onderling en die tussen personenauto’s en fietsers. Daarop is de wegbreedte primair afgestemd. 

Deze is mede bepaald door het toepassen van Handboek Wegontwerp CROW-publicatie 164. Dit handboek gaat uitgaat van de duurzaam veilig 

categorisering van wegen, waaronder erftoegangswegen (ETW). De parallelweg is een erftoegangsweg en bedoeld voor verschillende 

verkeersdeelnemers (langzaam verkeer, autoverkeer, landbouwverkeer en incidenteel vrachtverkeer met plaatselijke bestemming). Daarop is bij 

het ontwerpen volgens Handboek Wegontwerp geanticipeerd. Het wegprofiel van 4,50 meter wegverharding met aan weerszijden een 

bermverharding van 40 cm is gekozen om een hoge (traject)snelheid te voorkomen en om sluipverkeer te ontmoedigen. Het blijkt namelijk dat 

brede, lange rechte wegen, uitnodigen tot hogere snelheden. Elke meter extra asfalt leidt tot gemiddeld hogere snelheid van 10 km/u. Met 

andere woorden, landbouwvoertuigen mogen op de parallelwegen (erftoegangswegen) rijden, maar zullen zich uit verkeersveiligheidsoogpunt 
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aan de wettelijke maximum snelheid van 25 km/u dienen te houden. Gezien het beperkte aandeel landbouwvoertuigen is het meest 

voorkomende conflict dat tussen een landbouwvoertuig en een auto. Daarvoor is de weg voldoende breed. In het geval van twee 

landbouwvoertuigen die elkaar tegen komen, kan mede gebruik gemaakt worden van de bermverharding en kunnen voertuigen elkaar passeren 

ter hoogte van een van de vele inritten of zijwegen.  

 

Snelheidsregime 

De parallelwegen worden aangeduid en ingericht als 60 km/u zone, waar nodig met een snelheidsremmende inrichting.  

 

Tracédeel Zwolle-Ankummerdijk 

In de huidige situatie liggen langs de bestaande N 340 vanaf Zwolle tot Ankummerdijk aan weerszijden parallelwegen. In het kader van de 

afwaardering van de N 340 tussen Zwolle en Ankummerdijk (de nieuwe N 340 volgt daar een meer noordelijk tracé) wordt de bestaande 

noordelijke parallelweg verwijderd en de bestaande zuidelijke parallelweg omgebouwd tot een tweerichtingen fietspad. De voormalige 

hoofdrijbaan wordt omgebouwd tot een erftoegangsweg. Naar aanleiding van de ingediende reactie worden het tweerichtingen fietspad (ter 

plaatse van de voormalige zuidelijke parallelweg) en de tot erftoegangsweg aangepaste voormalige hoofdrijbaan vanaf Hessenweg 14 tot de 

Cubbinghesteeg iets naar het noorden opgeschoven waardoor er meer ruimte en daardoor bij de inritten voor aanwonenden beter zicht op het 

fietspad en rijbaan ontstaat.  

 

Doorlopende parallelwegen 

Er is tijdens het ontwerpproces gekeken naar de noodzaak om aan beide zijden van de nieuwe N 340 overal parallelwegen aan te leggen. Een 

belangrijke reden waarom op de meeste trajecten de parallelwegen toch zijn opgenomen in het wegontwerp is vanwege het feit dat de 

overblijvende woningen/bedrijven en aanliggende percelen ontsloten moeten worden. 

 

Fietsverkeer 

De verkeersveiligheid voor al het verkeer wordt verbeterd, waaronder die voor de fietsers. Op het traject Zwolle-Ankum (met de meeste fietsers) 

wordt een fietspad op de voormalige zuidelijke parallelweg gerealiseerd. Verder worden in de huidige situatie fietsers geconfronteerd met 

verkeersonveilige gelijkvloerse fietsoversteken over een drukke N 340 waar een maximumsnelheid van 80 km/u geldt. Na opwaardering van de 

N 340 kunnen fietsers op een behoorlijk aantal plekken de N 340 ongelijkvloers kruisen. Aangezien er (nagenoeg geheel) aan beide zijden van de 

N 340 vanaf Dalfsen tot Ommen een parallelweg langs de nieuwe N 340 ligt, hoeven fietsers in principe slechts één keer de weg te kruisen bij 

een viaduct (hoogteverschil ca 6 meter) of een fietstunnel (hoogteverschil ca 3,5 meter). In het wegontwerp is rekening gehouden met 

comfortabele hellingen door flauwe (fietsvriendelijke) hellingen toe te passen. Vanaf de Varseneresweg komt een vrijliggend fietspad naar 

Ommen te liggen. De bewoners van woningen rond de Varseneresweg kunnen via de parallelweg en de rotondes bij het knooppunt Varsen op de 

N 340, N(3)48 en de N34 (weg naar Ommen) komen. Het ontbreken van een noordelijke parallelweg N 340 tussen de ongelijkvloerse kruising 

Hessenweg West en de Bossteeg zal niet leiden tot meer en zwaarder wegverkeer over de Hessenweg West. In de huidige situatie wordt de 

Hessenweg West gebruikt door sluipverkeer. In de nieuwe situatie ontbreekt een aansluiting van de Hessenweg West op de N 340 en dit 

betekent dat de Hessenweg West geen aantrekkelijke sluiproute voor doorgaand verkeer meer zal zijn. De Hessenweg West wordt wel blijvend 
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door plaatselijk verkeer gebruikt en moet daar voldoende op zijn ingericht. Het huidige wegprofiel van de Hessenweg West is smaller dan de 

nieuwe parallelwegen langs de N 340. De provincie is bereid, in overleg met de gemeente Ommen, een verbeterde inrichting van de Hessenweg 

West te bekostigen, ten laste van het project N 340/N48. Zie hiervoor thema In-20. De inspraakreacties hebben ook geleid tot een gewijzigde 

inrichting van de ongelijkvloerse kruising Hessenweg West en de aansluitingen Maneweg en Oudleusen. Daardoor kunnen fietsers die oost-west 

en vice versa langs de N 340 ook op maaiveldniveau blijven fietsen ter plaatse van de kruising en aansluitingen.  

Zie hiervoor ook thema’s In-19 en In-20.  

 

Uitvoeringsfase 

Bij de uitvoering van het project wordt (verkeers-)hinder zoveel mogelijk beperkt door toepassing van een optimale bouwfasering. Zie ook thema 

Ov-04. 

 

Hessenweg West 

Gezien de opwaardering van de N 340 en de N48 en het ontbreken van een aansluiting Hessenweg West is het niet aannemelijk dat verkeer van 

Oudleusen naar Hardenberg via (de parallelwegen en) de Hessenweg West zal rijden. Dit blijkt ook uit het verkeersmodel. Zie ook thema’s In-19 

en In-20. 

 

Barrièrewerking 

De nieuwe N 340 weg heeft inderdaad barrièrewerking tot gevolg. De huidige weg is echter ook al een barrière in verband met de 

verkeersdrukte, vooral in de spitsen. Doordat voldoende ongelijkvloerse kruisingen worden aangelegd, kan straks veilig op die plekken worden 

overgestoken. 

 

Houten paaltjes 

De houten paaltjes tussen de Hessenweg en de parallelweg zullen met het nieuwe wegontwerp waar mogelijk verdwijnen. Uitwisseling van 

verkeer tussen hoofdrijbaan en parallelwegen moet wel voorkomen worden, dat kan ook met een greppel.  

 

In-03 ‘Oude’ N 340 De ‘oude’ N 340 tussen Kranenburgweg en Ankummerdijk wordt door en op kosten van de provincie, na realisering van de nieuwe N 340, 

heringericht tot erftoegangsweg met een tweerichtingen fietspad op de voormalige zuidelijke parallelweg. De noordelijke parallelweg wordt bijna 

overal verwijderd. Dit gedeelte van de ‘oude’ N 340 is niet opgenomen in het provinciaal inpassingsplan. De huidige ‘oude’ N 340 heeft een 

immers al een verkeersbestemming en binnen die bestemming worden de werkzaamheden, na overleg met de betrokken gemeenten, 

uitgevoerd.  

 

Tussen Zwolle en Dalfsen is in de omgevingsvisie de aanduiding “Kansrijke fietssnelweg” opgenomen. De aanduiding geeft het belang aan dat de 

provincie hecht aan een hoogwaardig fietspad op deze hoofdfietsroute dat in vorm en functie herkenbaar is. De fietsverbinding Zwolle-Dalfsen en 

vice versa wordt daarom en vanwege de grote aantallen (schoolgaande) fietsers gefaciliteerd met een afzonderlijk fietspad, naast de tot 

erftoegangsweg om te bouwen ‘oude’ N 340. De oude hoofdrijbaan van de N 340 wordt afgewaardeerd tot een erftoegangsweg en de 
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maximumsnelheid wordt daar teruggebracht naar 60km/u. Hierdoor is het toegestaan om de bromfietser van het fietspad naar de rijbaan te 

verplaatsen, waardoor de verkeersveiligheid op het fietspad verder vergroot wordt. Het fietspad wordt als een verplicht fietspad aangemerkt. 

Fietsers mogen dus geen gebruik maken van de rijbaan. 

De rijbaan van de oude N 340 alsmede het fietspad worden in het wegontwerp vanaf Hessenweg 14 tot de Cubbinghesteeg iets in noordelijke 

richting verschoven zodat er meer overzicht en ruimte en daardoor voor aanwonenden bij de inritten beter zicht op het fietspad en rijbaan 

ontstaat. Zie ook thema In-10. 

 

In-04 Onderliggend 

wegennet 

Intensiteiten 

De provincie heeft bij het opstellen van het wegontwerp in de inrichtingsfase (Planstudie BesluitMER) “vraag en aanbod” geanalyseerd van het 

verkeer vanuit het onderliggende wegennet in de aanliggende gebieden. Verschillende verkeersvarianten zijn onderzocht en doorgerekend. Voor 

een goede verkeersspreiding en ontlasting van aansluitende wegen is bijvoorbeeld de aansluiting Ankummerdijk in het wegontwerp opgenomen. 

Het gedeelte van de N 340 Ankum-Koesteeg is vanwege de te verwachten verkeersintensiteiten op dit trajectgedeelte daarom ook als een 2x2 

strooksweg in het uitgewerkte wegontwerp opgenomen. De berekende intensiteiten op het onderliggende gemeentelijke wegennet zijn niet 

zodanig dat de veiligheid en de leefbaarheid hierdoor in het gedrang komen. Over de veiligheid en afwikkeling van het verkeer over de 

parallelwegen en de inrichting van deze wegen: zie hiervoor de beantwoording bij thema In-02. 

 

Bereikbaarheid Onderliggend Wegennet 

De oversteekbaarheid is inderdaad anders dan in de huidige “oude” situatie. In het huidige ontwerp is een evenwichtige keus gemaakt tussen 

enerzijds de wens van veel veilige ongelijkvloerse kruisingen/aansluitingen en anderzijds de (maatschappelijke) kosten gerelateerd aan het nut 

en de inpassingsmogelijkheden van die ongelijkvloerse kruisingen/aansluitingen. De huidige weg is ook een barrière in verband met de 

verkeersdrukte, vooral in de spitsen. Doordat voldoende ongelijkvloerse kruisingen worden gemaakt kan straks veilig op die plekken worden 

overgestoken. De mate waarin er door landbouwverkeer om moet worden gereden is beperkt en maatschappelijk verantwoord. 

 

In-05 (fiets)verkeer Ankum  

 

 

Bij Ankum is sprake is van verschillende verkeersdeelnemers die (gedeeltelijk) gebruik maken van dezelfde infrastructuur. Om te komen tot een 

duurzaam en robuust ontwerp, waar iedere verkeersdeelnemer veilig en overzichtelijk deel kan nemen aan het verkeer, is enkele keren met 

omwonenden / belanghebbenden over mogelijke oplossingen gesproken. Op basis daarvan is het wegontwerp voor het ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan aangepast met een integrale oplossing voor de parallelweg, de (parkeer-)situatie rondom de basisschool Sjaloom, de vormgeving 

van de erf- en bedrijfsaansluitingen (onder meer Bouwbedrijf Van Wijnen en landbouwmechanisatiebedrijf Prins), de kruising met de Hoevenweg 

en de fietstunnel van Dalfsen naar Ankum.  

De verkeersintensiteit van het oost-west georiënteerde fiets- en overig verkeer op de noordelijke parallelweg ter hoogte van Ankum is te gering 

om een vrijliggend fietspad te rechtvaardigen. De suggestie voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad bij Ankum wordt door de provincie 

daarom niet overgenomen.  

 

In het wegontwerp als gevoegd bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan is de parallelweg voor ’t Roode Hert langs de hoofdrijbaan 

doorgetrokken tot de “oude” afslag. Hierdoor heeft de parallelweg enkele kort op elkaar liggende bochten. Deze bochten zijn niet nodig. Het 

wegontwerp voor het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan is op dit punt aangepast. De huidige parallelweg voor ’t Roode Hert blijft bestaan en 
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loopt dan in westelijke richting in een vloeiende beweging door naar het nieuwe tracé van de noordelijke parallelweg.  

 

In-06 Fietsroutes algemeen Fietsverkeer Zwolle-Dalfsen 

 

Fietssnelweg Zwolle-Dalfsen 

De aanduiding “Kansrijke fietssnelweg” in de Omgevingsvisie geeft het belang aan dat de provincie hecht aan een hoogwaardig fietspad op de 

hoofdfietsroute van Zwolle naar Dalfsen dat in vorm en functie herkenbaar is. De fietsverbinding Zwolle-Dalfsen en vice versa krijgt daarom, en 

vanwege de grote aantallen (schoolgaande) fietsers, een afzonderlijk fietspad, naast de tot erftoegangsweg om te bouwen hoofdrijbaan van de 

‘oude’ N 340. Het is niet gebruikelijk om langs erftoegangswegen fietspaden te realiseren. Hierop wordt in dit geval een uitzondering gemaakt 

gelet op de Omgevingsvisie (“Kansrijke fietssnelweg”), het beschikbaar komen van de oude parallelweg (investering beperkt) en met het oog op 

de grote aantallen fietsers op een groot deel van dit tracé (Zwolle-De Broekhuizen). De bestaande, tot tweerichtingen fietspad om te bouwen, 

zuidelijke parallelweg is 4 meter breed. De hoofdfietsroute loopt vanaf De Broekhuizen tot de bebouwde kom van Dalfsen over gemeentelijk 

wegen. De provincie zorgt voor de ombouw van de bestaande zuidelijke parallelweg tot tweerichtingen fietspad. De investering die door de 

betrokken overheden nodig is voor de inrichting van de hele route geheel als fietssnelweg conform de CROW-publicatie 230, is thans te 

omvangrijk in relatie tot het te verwachten extra rendement voor de fietser. De fietsroute voldoet niet geheel aan alle hoofdeisen, maar wel in 

behoorlijke mate. 

 

De oude hoofdrijbaan van de N 340 wordt afgewaardeerd tot een erftoegangsweg en de maximumsnelheid wordt daar teruggebracht naar 

60km/u. Hierdoor is het mogelijk om de bromfietser van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen, waardoor de verkeersveiligheid op het 

fietspad verder vergroot wordt. Bovendien wordt op het zuidelijke fietspad een doorlopende asmarkering aangebracht, waardoor grote groepen 

fietsers gewezen worden op de plaats op de weg (rechts). Een rammelstrook als markering in het midden van het tweerichtingen fietspad is voor 

de sportieve fietsers minder wenselijk. Het inhalen van twee naast elkaar fietsende fietsers is dan bijna niet meer mogelijk. Het fietspad wordt 

met bebording aangegeven als een verplicht fietspad. De fietsers mogen dus geen gebruik maken van de hoofdrijbaan.  

 

Fietsroute naar Hessenpoort 

De fietsroute die parallel langs de spoorlijn Zwolle-Meppel ligt, in het verlengde van de door de gemeente Zwolle geplande fietsverbinding langs 

het spoor over de Vecht, is de (beoogde) kortste verbinding naar Hessenpoort. De voorgestelde gewijzigde situering zou een extra omrijdafstand 

met zich meebrengen. Het voordeel van deze route ten opzichte van een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Mindenstraat is dat gebruik 

gemaakt wordt van het aan te leggen viaduct voor de nieuwe N 340. De overspanning van viaduct wordt hiervoor iets groter gemaakt. Hierdoor 

hoeven fietsers geen hoogteverschil te overbruggen om de nieuwe N 340 te kruisen.  

 

Ankummerdijk 

Inderdaad moeten fietsers bij de aansluiting Ankummerdijk een slinger maken. Het aantal fietsers dat hier de aansluiting in oost-west richting en 

vice versa passeert is beperkt. De grootste stroom fietsers is op het traject Zwolle-De Broekhuizen. Er is in het ontwerpproces gekeken of het 

mogelijk is om de fietsers onder het viaduct door in een rechte lijn naar de afgewaardeerde N 340 te leiden. Dit is helaas niet mogelijk vanwege 

het feit dat twee op- en afritten niet gelijkvloers gekruist kunnen worden vanuit oogpunt van verkeersveiligheid. De rotondes zorgen bij de 
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aansluiting Ankummerdijk voor een verkeersveilige situatie, ook voor de fietsers.  

 

Ankum 

De aangepaste noordelijke parallelweg bij Ankum waarborgt de verkeersveiligheid, in het bijzonder bij de school. De verkeersbelasting van de 

parallelweg rechtvaardigt geen apart fietspad. Zie ook beantwoording bij In-05. 

 

Verkeersintensiteiten in relatie tot fietsveiligheid Cubbinghesteeg, Ankummerdijk en De Broekhuizen 

De berekende toename van de intensiteiten op de gemeentelijke wegen Cubbinghesteeg en Ankummerdijk is niet zodanig dat de veiligheid en de 

leefbaarheid in het gedrang komen. Het verkeer neemt weliswaar procentueel toe, maar in absolute aantallen is de verkeersintensiteit nog steeds 

beperkt. De verkeersintensiteit op De Broekhuizen neemt aanmerkelijk af omdat er in de nieuwe situatie bij De Broekhuizen geen aansluiting 

meer is op de (nieuwe) N 340. 

 

Fietsverkeer Dalfsen – Nieuwleusen 

 

Fietsoversteek Dedemsweg 

De fietsoversteek bij de Dedemsweg ligt buiten de bebouwde kom. Daarom is er voor gekozen om de fietsers voorrang te laten verlenen aan het 

overige verkeer. Deze oversteek is gepland in de nabijheid van een rotonde, waar de rijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer lager is, 

daarmee is de kans op een aanrijding fors lager. Mocht onverhoopt toch een aanrijding plaatsvinden dan zal door de lagere snelheid de afloop 

minder ernstig zijn dan bij hogere snelheden. 

 

Oudleusen en Maneweg 

Door de aansluitingen bij Oudleusen en Maneweg, zoals opgenomen in het wegontwerp bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan, krijgen 

fietsers niet altijd een rechtstreekse en directe route. Deze en andere inspraakreacties hebben geleid tot een gewijzigd ontwerp van de 

aansluitingen Oudleusen en Maneweg en de ongelijkvloerse kruising Hessenweg West. Daardoor kunnen fietsers die oost-west en vice versa 

parallel aan de N 340 fietsen de kruising en aansluitingen op maaiveld passeren. Zie hiervoor thema In-19.  

 

Fietsoversteken Oudleusen 

De fietsoversteken bij de aansluiting Oudleusen zuidzijde liggen in een 60km/u zone waardoor de snelheid ook lager is. Bovendien sluiten de op- 

en afritten haaks aan op de verbindingsweg op het viaduct en remt het gemotoriseerde verkeer af om de weg naar links- of rechts te vervolgen. 

Hierdoor is de snelheid ook al lager. De inrichting van de aansluiting Oudleusen is naar aanleiding van andere inspraakreacties in het wegontwerp 

ten gunste van de fietsers aangepast.  

 

Varsen 

Bij Varsen is langs de rotondes bij het knooppunt een vrijliggend fietspad gepland dat zorgt voor een goede en veilige verkeersafwikkeling voor 

de fietsers. De fietsoversteken bij Varsen liggen buiten de bebouwde kom. Daarom is er voor gekozen om de fietsers voorrang te laten verlenen 
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aan het overige verkeer.  

Deze oversteken zijn gepland in de nabijheid van rotondes, waar de rijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer lager is, daarmee is de kans op 

een aanrijding fors lager. Mocht onverhoopt toch een aanrijding plaatsvinden dan zal door de lagere snelheid de afloop minder ernstig zijn dan bij 

hogere snelheden. 

 

Fietstunnel N48 

De locatie van de fietstunnel onder de N48 tussen de Hessenweg West en Ommen is bepaald op basis van de route van de schoolgaande fietsers 

van Dalfsen/Oudleusen naar Ommen en vice versa. Het heft de barrièrewerking van de N48 op. De fietstunnel ligt precies in het midden tussen 

het knooppunt Varsen en de ongelijkvloerse aansluiting Balkerweg. Hierdoor ontstaat een fijnmaziger netwerk voor fietsers en kunnen fietsers 

kiezen uit drie alternatieve routes. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Ommen om vanaf de fietstunnel onder de N48 de 

(onverharde) verbinding naar het Ommerkanaal verder te optimaliseren. De voorgestelde ligging van de fietstunnel en de ligging van het ecoduct 

in de N48 zijn onderzocht en goed met elkaar te verenigen.  

 

Een fietstunnel is fietsvriendelijker dan een fietsbrug. Het hoogteverschil bij een fietstunnel is ‘slechts’ 3,50 meter, bij een brug circa 6,0 meter. 

Bovendien kan de fiets de vaart bij het naar beneden fietsen gebruiken om de helling naar boven eenvoudiger op te rijden. Dit voordeel heeft 

een fietsbrug niet, ook al zou de N48 een stuk lager worden gelegd. Een verlaging van de N48 is overigens (te) kapitaalsintensief.  

 

Balkerweg 

Door aanleg van de rotondes op de aansluiting Balkerweg worden daar verkeersveilige fietsoversteekvoorzieningen gecreëerd. Door de rotondes 

dient het verkeer uit alle richtingen af te remmen en met gepaste snelheid de fietsoversteken te naderen. De fietsoversteken bij de rotondes in 

de (gemeentelijke) Balkerweg liggen weliswaar in de bebouwde kom, maar de gemeente Ommen heeft bij al haar rotondes de fietsers niet in de 

voorrang en wenst dat ook hier zo te houden. 

 

Hinderbeperking 

Voor de start van de aanleg van de nieuwe N 340 wordt nagegaan hoe de hinder zo beperkt mogelijk gehouden kan worden en hoe voor alle 

vervoerswijzen de bereikbaarheid zoveel mogelijk kan worden gegarandeerd. In de contractvorming met de aannemer worden hieraan eisen 

gesteld. 

 

Asmarkering waar nodig 

Waar nodig worden fietsvoorzieningen uiteraard voorzien van een nieuwe deklaag en asmarkering.  

 

Parallelwegen waar nodig 

Daar waar parallelwegen geen woningen en/of percelen hoeven te ontsluiten en er sprake is van alternatieve wegen in de nabijheid, kunnen 

parallelwegen achterwege worden gelaten. De route tussen de Leemculeweg en de Koesteeg is hiervan een voorbeeld. Het fietsverkeer heeft een 

goed alternatief via de op korte afstand gelegen Engellandweg. Hetzelfde geldt voor het tracé tussen Varsen en de Balkerweg. Het alternatief 

vormt hier de Hessenweg West (zie hiervoor ook thema’s In-19 en In-20). Voor het fietsverkeer naar Ommen wordt, in het verlengde van de 
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Hessenweg-West, een fietstunnel aangelegd onder de N48.  

 

In-07 Fietstunnels Oudleusen 

De fietstunnel aan de oostzijde van Oudleusen heeft inderdaad een relatief bochtig tracé en dat hangt samen met de vereiste hellingspercentages 

en daarmee de lengte van de fietstunnel. Bij de technische uitwerking wordt nagegaan of het toeleidende tunneltracé kan worden voorzien van 

wijkende taluds, voor een goed doorzicht en een sociaal veilige uitstraling. De fietstunnel is hier gelegen om fietsers een alternatief te bieden 

voor de ongelijkvloerse kruising aan de westzijde van Oudleusen. Op deze manier is er aan beide kanten van Oudleusen een kruising voor het 

fietsverkeer. Een locatie in het midden van het dorp stuit op praktische problemen uit oogpunt van aanwezigheid van bebouwing in de 

Schaapmansstraat. Er is daar te weinig ruimte in relatie tot de vereiste fietsvriendelijke hellingen. De situering van de tunnelingangen van de 

fietstunnel zoals opgenomen in het wegontwerp is zo gekozen dat een grote groep dagelijkse gebruikers (waaronder ruim 200 scholieren) tussen 

Ommen en Dalfsen, direct en comfortabel de tunnel in kunnen fietsen en hun weg naar Ommen kunnen vervolgen. Gebruikers uit Oudleusen 

zullen inderdaad een stukje dienen om te fietsen, indien zij hun weg willen vervolgen aan de zuidzijde van de N 340. Schoolgaande jeugd van 

Ommen naar Dalfsen zal wellicht deels eerst via de plaatselijke supermarkt gaan fietsen. Na dit bezoek, hebben zij een alternatief aan de 

westzijde van Oudleusen via het viaduct. De verwachting is dat niet alle fietsers eerst naar de supermarkt fietsen maar toch de fietstunnel 

gebruiken.  

 

Landbouwverkeer in relatie tot fietstunnels 

De aangepaste N 340 zal tot omrijdafstanden leiden. Voor fietsers is omrijden echter een groter bezwaar dan voor het gemotoriseerde verkeer. 

Voor fietsers is de fysieke inspanning vele malen groter dan voor bestuurders van gemotoriseerd verkeer, waardoor barrières een grotere impact 

hebben. Daarom is naast de andere ongelijkvloerse kruisingen/aansluitingen een aantal fietstunnels in het wegontwerp opgenomen. Om 

fietstunnels ook geschikt te maken voor het landbouwverkeer, zijn niet alleen bredere tunnels nodig, maar ook diepere tunnels vanwege de 

hogere doorrijdhoogte van landbouwvoertuigen. Hierdoor zou het te overwinnen hoogteverschil voor fietsers nog groter worden. Er is voor 

gekozen om de fietstunnels slechts open te stellen voor fietsers, zodat het te overbruggen hoogteverschil beperkt blijft. Bovendien zou het 

aanpassen en openstellen van fietstunnels voor landbouwverkeer ook betekenen dat ander gemotoriseerd verkeer door de tunnels zou gaan en 

dat leidt weer tot ongewenste verkeersstromen op het onderliggende gemeentelijke wegennet. 

 

Hessenweg 62 

De bestaande en toekomstige verkeerskundige situatie bij Hessenweg 62 (overzichtelijkheid/snelheid parallelweg) is zodanig dat de huidige 

erfaansluiting volstaat. Een wijziging heeft geen significante voordelen voor de verkeersveiligheid.  

 

Recreatieve routes in Varsen 

De realisering van de ontbrekende schakels in de recreatieve routes in Varsen behoort niet tot het N 340/N48-project en deze routes vallen 

buiten het plangebied van het Provinciaal Inpassingsplan. 

 

Fietstunnel Wildbaan  

De fietstunnel bij de Wildbaan is zo recht als mogelijk ontworpen, maar er zit inderdaad een bocht in. De fietstunnel sluit aan bij het bestaande 
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fietspad vanuit de richting Oudleusen naar de Wildbaan en via de zuidelijke parallelweg op het nieuwe fietspad ten zuiden van de N 340 door 

Varsen. De zijtaluds van de hellingen van de fietstunnel zullen enigszins scheef worden ontworpen. Dus niet met rechte wanden zodat voldoende 

doorzicht wordt gerealiseerd.  

Als de zuidelijke helling naar de tunnel haaks op de N 340 wordt ontworpen, dan zou dit te veel ingrijpen in de omgeving en de waarden van het 

Vechtdal en moet er nog meer worden omgefietst. De locatie bij de Stouwe biedt ook geen uitkomst. Daar ligt een belangrijke waterkering van 

het waterschap Groot Salland en doorsnijding daarvan is niet toegestaan en verkleining van het winterbed van de Vecht evenmin. De fietstunnel 

bij de Wildbaan is zo gepland en ontworpen dat een verkeersveilige kruising mogelijk wordt voor (vooral recreatieve) fietsers en 

omrijdbewegingen worden beperkt. Recreatief fietsen, waar de fietstunnel in hoofdzaak voor is bedoeld, gebeurt vooral overdag en dat is ook van 

belang gelet op de gewenste sociale veiligheid. De Ecologische hoofdstructuur wordt door de fietstunnel niet significant aangetast.  

 

In-08 Sluipverkeer Oudleusen, sluipverkeer en fietssluis 

De provincie heeft de situatie rond de ongelijkvloerse aansluiting Oudleusen en de fietssluis opnieuw bezien en naar aanleiding daarvan het 

wegontwerp bij de aansluiting Oudleusen aangepast (zie ook In-16). Daarnaast is er variatie mogelijk in de plaats van de fietssluis op de 

Mennistensteeg. De provincie zal in overleg met de gemeente Dalfsen en de bewoners van de Mennistensteeg de fietssluis meer westelijk op de 

Mennistensteeg, richting Welsummerweg realiseren. De verwachting is niet dat vanwege deze fietssluis er onacceptabel veel verkeer via de 

Stokte naar Oudleusen zal gaan rijden. De in het verkeersmodel berekende intensiteit op de Stokte is niet zodanig dat de veiligheid en 

leefbaarheid in het gedrang komen. 

 

Varsen 

Het wegontwerp voor de N 340 bij Varsen geeft geen aanleiding tot (meer) sluipverkeer in Varsen (zie ook In-19 en In-21).  

 

Ankummerdijk, sluipverkeer richting lichtmis 

Gevreesd wordt dat verkeer vanuit de richting Ommen gebruik maakt van de afslag Ankummerdijk om de Ankummerdijk als sluiproute te 

gebruiken om in Lichtmis te geraken. In de nieuwe situatie verkrijgt de N 340/N48 een vloeiende en vlotte aansluiting op de A28. Door deze 

verbetering, in combinatie met de gerealiseerde uitbreiding van het aantal rijstroken op de A28, wordt de reistijd vanaf Dalfsen via Zwolle/A28 

naar Lichtmis veel minder. Op grote schaal sluipverkeer op de Ankummerdijk wordt dan ook onwaarschijnlijk geacht.  

 

Ankummerdijk, verkeer richting Dalfsen 

De verdeling van het verkeer over de aansluitingen Ankummerdijk (Dalfsen-West) en Driessen (Dalfsen) is onderzocht en leidt tot een 

verantwoorde verkeersafwikkeling, ook op het onderliggende gemeentelijke wegennet. Uit de verkeersmodelberekeningen blijkt dat het meeste 

verkeer van en naar Dalfsen via de aansluiting Koesteeg zal gaan rijden. Dit is ook wenselijk, gezien de ligging van bestemmingen en de 

vormgeving van de ontsluitingsstructuur. Dit neemt echter niet weg dat er ook verkeer van en naar Dalfsen via de aansluiting Ankum en de 

Leemculeweg zal gaan rijden. Om te voorkomen dat deze route voor meerdere bestemmingen te aantrekkelijk zal gaan worden, is er voor 

gekozen om ook deze parallelweg vanaf de aansluiting Ankummerdijk naar de Leemculeweg in te richten als erftoegangsweg. Hierdoor zijn de 

trajectsnelheid en de te verwachte verkeersintensiteiten lager. Dit blijkt uit de verkeersmodelberekeningen. 
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De berekende toename van de intensiteiten op de gemeentelijke wegen Cubbinghesteeg en Ankummerdijk is niet zodanig dat de veiligheid en de 

leefbaarheid in het gedrang komen. Het verkeer neemt weliswaar procentueel toe, maar in absolute aantallen is de verkeersintensiteit nog steeds 

beperkt. De verkeersintensiteit op De Broekhuizen neemt aanmerkelijk af omdat er in de nieuwe situatie bij De Broekhuizen geen aansluiting 

meer is op de (nieuwe) N 340. Zie voor verdere beantwoording tevens In-00 en In-06 

 

In-09 Bereikbaarheid 

percelen weerszijden 

N 340/N48 

Er is tijdens het ontwerpproces gekeken naar de noodzakelijkheid van een dubbelzijdige en doorlopende parallelstructuur. Een belangrijke reden 

waarom op de meeste trajecten de parallelwegen toch doorlopen, is vanwege het feit dat ook de overblijvende woningen/bedrijven en percelen 

ontsloten moeten worden en wel naar de eerst volgende aansluiting of kruising (oost of west) met de N 340. Daar waar geen woningen staan, of 

waar andere parallelle wegen voor handen zijn, kan inderdaad een parallelweg achterwege worden gelaten mits de alternatieve gemeentelijke 

wegen dan niet te zwaar belast worden.  

 

De huidige perceelsontsluiting tussen de Hessenweg West en de N 340, vindt plaats via de noordelijke parallelweg. De betreffende percelen zijn 

aaneengesloten en kunnen worden ontsloten via de Hessenweg West. Aanleg van een gedeeltelijke noordelijke parallelweg in het nieuwe 

wegontwerp, ter ontsluiting van genoemde percelen, is daarom niet noodzakelijk.   

 

Het wegtracé van Zwolle naar de Ankummerdijk doorsnijdt een landbouwgebied. De bereikbaarheid van percelen blijft in principe gegarandeerd. 

Bij de Ankummerdijk komt een ongelijkvloerse aansluiting/kruising en bij De Bese een ongelijkvloerse kruising. Daarnaast wordt de overspanning 

van het viaduct over de spoorlijn vergroot uitgevoerd om een onderdoorgang voor landbouwers te kunnen realiseren. Dit betekent niettemin dat 

er omgereden moet worden. Hierdoor ontstaat mogelijk schade. Na vaststelling en onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan kan 

een beroep op (plan-)schadevergoeding gedaan worden (zie ook Ov-06). Bij de grondverwerving voor de N 340 zet de provincie zich ervoor in 

om door een proces van grondruilingen tot een nieuwe indeling van gronden te komen zodat er zo weinig mogelijk omgereden hoeft te worden. 

 

In-10 Erfontsluiting Erfaansluiting Hessenweg 14 

De rijbaan van de oude N 340 alsmede het fietspad worden in het wegontwerp voor het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan vanaf Hessenweg 14 

tot de Cubbinghesteeg iets in noordelijke richting verschoven zodat er meer overzicht en ruimte en daardoor voor aanwonenden beter zicht op 

het fietspad en rijbaan ontstaat bij de inrittten.  

 

Erfaansluiting Hessenweg 24 

De erfaansluiting voor de woning Hessenweg 24 wordt naar aanleiding van de inspraakreacties in het wegontwerp voor het ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan anders vormgegeven door parallel zuidelijk aan de hoofdrijbaan een verbindingsweg te creëren tussen de woning Hessenweg 24 

en de - doorgetrokken - Leemculeweg. De ontsluitingsweg vanaf Hessenweg 24 naar de Engellandweg in het vorige wegontwerp vervalt hiermee. 

 

Erfaansluiting Hessenweg 62 

De bestaande en toekomstige verkeerskundige situatie bij Hessenweg 62 (overzichtelijkheid/snelheid parallelweg) is zodanig dat de huidige 

erfaansluiting volstaat. Een wijziging heeft geen significante voordelen voor de verkeersveiligheid.  

 



 PIP N340 / N48 Reactienota  45 

Erfaansluiting Hessenweg 76 

De huidige situatie voorziet in een gecombineerde uitrit met Landhuis Surprise. Het probleem en bijbehorend voorstel vloeien voort uit de 

bestaande situatie en staan los van het project N 340/N48. Verkeerskundig bestaat er geen noodzaak tot het creëren van een aparte aansluiting 

op de parallelweg.  

Bewoner kan initiatief nemen om eigenaar / exploitant Landhuis Surprise te vragen medewerking te verlenen om tot een situatie te geraken 

waarin Landgoed Surprise een eigen erfaansluiting verkrijgt, meer westelijk.  

 

Erfaansluiting Hessenweg 105 

Woonhuis Hessenweg 105 betreft een zogenoemde wijker. De erfaansluiting van Hessenweg 105 is niet opgenomen in het wegontwerp bij het 

voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Het wegontwerp voor het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan van de aansluiting Oudleusen is naar 

aanleiding van de inspraakreacties gewijzigd, waardoor langs het perceel van Hessenweg 105 de nieuwe parallelweg op maaiveldniveau komt te 

lopen en de percelen (met bebouwing) eenvoudig aangesloten kunnen worden. 

 

Erfaansluiting Hout Es 2 en 4 

Naar aanleiding van de inspraakreacties is het wegontwerp bij de aansluiting Maneweg aangepast. De zuidelijke parallelweg blijft dan nagenoeg 

op maaiveldniveau waardoor de Hout Es aan de westzijde kan worden aangesloten op de nieuwe zuidelijke parallelweg. De Hout Es wordt dan 

geen doodlopende weg. 

 

In-11 Openbaar vervoer Openbaar vervoer tijdens realisatie 

Na vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan worden de voorbereidingen voor de realisatie van de N 340/N48 gestart. Onderdeel van deze 

voorbereiding is dat wordt nagegaan hoe het bus- en treinvervoer tijdens de uitvoering kan worden ingezet.  

 

Busvervoer na realisatie: busroute 167/667 en haltes 

Zowel in de huidige als toekomstige situatie, tijdens de huidige concessieperiode voor het busvervoer in deze regio, maakt busroute 167/667 

gebruik van de N 340. De busroutes zijn en worden periodiek vastgesteld bij concessieverlening door de provinciale concessieverlener aan een 

busmaatschappij. Tijdens de concessieduur vindt periodiek overleg plaats tussen de concessieverlener en concessiehouder. Onderdeel van deze 

overleggen is de vraag of busroutes moeten worden aangepast. Toekomstige aanpassing van de busverbinding tussen Ommen-Oudleusen-

Dalfsen-Zwolle is in dit concessieoverleg besproken en voorgelegd aan het consumentenplatform ROCOV.  

In het wegontwerp voor het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan is naar aanleiding van de inspraakreacties nu het uitgangspunt dat de bus tussen 

de aansluiting Maneweg en knooppunt Varsen, in zowel oostelijke als westelijke richting, over de zuidelijke parallelweg rijdt en kan stoppen 

(halte) op de zuidelijke parallelweg bij de aansluitingen Varsen en Maneweg én ter hoogte van de ongelijkvloerse kruising Hessenweg West en de 

fietstunnel bij de Wildbaan. Het schoolgaande fietsverkeer tussen Maneweg en Hessenweg West maakt voornamelijk gebruik van de noordelijke 

parallelweg. Door de busverbinding op de zuidelijke parallelweg te plannen, worden deze verkeersstromen zoveel mogelijk van elkaar 

gescheiden. Vanaf de Koesteeg tot de Maneweg rijdt de bus over de hoofdrijbaan van de N 340 en halteert bij de ongelijkvloerse aansluiting 

Oudleusen en eventueel ten zuiden van de aansluiting Koesteeg (optie). Bij de keuze van de toekomstige haltes is mede rekening gehouden met 

de aantallen in- en uitstappers op de huidige haltes. 
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De keuze om de haltes bij ongelijkvloerse kruisingen of ongelijkvloerse aansluitingen te situeren is drieledig:  

� de aansluitingen / kruisingen zijn veelal gesitueerd ter plaatse van een concentratie (recreatie-)woningen; 

� als busgebruiker kan men ter plaatse van de ongelijkvloerse kruisingen / aansluitingen eenvoudig de N 340/N48 kruisen; 

� de bus kan bij aansluitingen gebruik maken van de aanwezige op- en afritten. Daar hoeven geen aanvullende in- en uitvoegstroken te 

worden gerealiseerd. Dit is gunstig in verband met de doorstroming, veiligheid, het ruimtebeslag en de kosten.  

 

Toekomstige halteplaatsen in busroute 167/667: 

� N 340, ten zuiden van de aansluiting Koesteeg aan de Koesteeg (optie); 

� N 340, aansluiting Oudleusen ter hoogte van de rotonde bij Oudleusen; 

� N 340, aansluiting Maneweg (op de zuidelijke parallelweg); 

� N 340, fietstunnel Wildbaan (op de zuidelijke parallelweg); 

� N 340, kruising Hessenweg West (op de zuidelijke parallelweg); 

� N34, ten oosten van het knooppunt Varsen bij het Ommerkanaal. 

 

Bij de toelichting van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan is een kaartoverzicht gevoegd met busroute 167/667 en de toekomstige bushaltes. 

 

Busvervoer rechtstreeks van Ommen naar Zwolle/Hessenpoort 

Het realiseren van een nieuwe busverbinding van Ommen rechtstreeks naar Zwolle/Hessenpoort en vice versa is een zaak van de provincie als 

concessieverlener. In de huidige concessie is deze niet opgenomen. Bij mogelijke nieuwe concessies voor het busvervoer zal de provincie bij een 

eventuele extra busverbinding van Ommen rechtstreeks naar Zwolle een afweging moeten maken ten opzichte van (de exploitatie en rentabiliteit 

van) de treinverbinding Zwolle-Emmen op dezelfde verkeersrelatie. Een nieuwe busverbinding maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming 

over het Provinciaal Inpassingsplan N 340/N48.  

 

In-12 A28/N 340 knooppunt Vormgeving knooppunt A28/N 340 

In de verkeerskundige studie ‘Preverkenning Knooppunt A28 / N 340 / Kranenburgweg / Nieuwleusenerdijk’ is onderzocht hoe de aansluiting van 

de N 340 op de A28 en de Kranenburgweg-Nieuwleusenerdijk het beste kan worden vormgegeven. Een gelijkvloerse oplossing die voldoende 

afwikkelingscapaciteit heeft is niet realiseerbaar. In het kader van de Planstudie BesluitMER is aanvullend verkeersonderzoek gedaan om te 

komen tot een verdere optimalisatie in het wegontwerp (lengte weefstroken, hellingen, et cetera). Hierbij is ook gekeken naar de gewenste 

capaciteit op de korte en lange termijn. In het wegontwerp is rekening gehouden met bereikbaarheid/doorstroming, ruimtebeslag, 

natuurwaarden, landbouwkundige situatie, landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid voor alle deelnemers, toekomstvastheid, ligging 

bedrijventerrein Hessenpoort, ligging Hotel Café Restaurant Zwolle BV (Van der Valk), beeldenpark Anningahof, de gewenste ontwikkeling van de 

Vechtcorridor Noord en kosten. Conform het principe van duurzaam veilig zijn de aansluitingen ongelijkvloers vormgegeven.  

 

Het knooppunt A28/N 340 is zodanig vormgegeven dat de A28, de N 340 en de Kranenburgweg / Nieuwleusenerdijk alle met elkaar verbonden 

zijn, waarbij de A28 en de Kranenburgweg / Nieuwleusenerdijk op maaiveldniveau liggen, terwijl de N 340 hoger gelegen is. Het bedrijventerrein 



 PIP N340 / N48 Reactienota  47 

Hessenpoort met als bestaande hoofdontsluitingsweg Kranenburgweg / Nieuwleusenerdijk wordt hiermee optimaal ontsloten.  

Andere oplossingsrichtingen hebben geen doorslaggevend verkeerskundig voordeel dan wel leiden niet tot een significant geringer ruimtebeslag 

of een betere ruimtelijke inpassing.  

 

De lus aan de noordzijde van de A28 is in zuidwestelijke richting, in plaats van noordoostelijke richting, geprojecteerd om zo grotendeels de 

huiskavel van het aldaar gelegen agrarisch bedrijf te behouden. Tegelijkertijd wordt een groot deel van de groeiplaats van de Kievitsbloem 

(waardevol habitat) ontzien. 

 

Verzoek om Ordelseweg rechtstreeks met A28 te verbinden 

De Ordelseweg betreft in de nieuwe situatie een weg met een ontsluitende functie voor lokaal verkeer. Het past niet binnen de systematiek van 

duurzaam veilig om een dergelijke weg rechtstreeks te verbinden met een autosnelweg als de A28. De Ordelseweg is via de Kranenburgweg en 

de nieuwe aansluiting bij het knooppunt met de A28 met de stroomwegen N 340 en A28 verbonden. Het verkeer vanaf Genne / Haerst hoeft dus 

niet naar de aansluiting Zwolle-Noord maar kan ook van dit knooppunt gebruik maken. 

 

Ongelijkvloerse kruising Markteweg 

Dit betreft een kwestie die onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente Zwolle en los staat van het project N 340/N48 en het Provinciaal 

Inpassingsplan.  

 

Beeldenpark Anningahof en inrichting Vechtcorridor Noord 

De voorgestelde tracéligging in het wegontwerp bij Hessenpoort is onder meer ingegeven door de wens om zowel een groenere Vechtcorridor te 

kunnen realiseren, alsmede het bedrijventerrein Hessenpoort nog beperkt aan de zuidzijde te kunnen uitbreiden voor een specifiek 

bedrijvensegment. Het beeldenpark Anningahof wordt door deze oplossing doorkruist en een (groot) gedeelte van beeldenpark wordt hierbij 

aangetast. Echter ook bij andere oplossingen voor het knooppunt A28 en een ander tracé voor de N 340 bij Hessenpoort wordt het beeldenpark 

aangetast. Door de gemeente Zwolle en de provincie wordt onderzocht of aansluitend op het huidige beeldenpark Anningahof ruimte gecreëerd 

kan worden, of dat elders in de Vechtcorridor een locatie gevonden kan worden. Het beeldenpark opteert voor een locatie aansluitend aan de 

bestaande gebouwen. De maatregelen voor inpassing van het beeldenpark in de vechtcorridor maken deel uit van het ontwikkelingsplan voor de 

Vechtcorridor Noord dat de gemeente Zwolle opstelt. Voor de planologische inpassing van de Anningahof (die nu geen planologische bestemming 

als ‘beeldenpark’ heeft) zal de gemeente Zwolle het bestemmingsplan moeten herzien. De provincie en de gemeente stemmen de planologische 

werkzaamheden en de grondverwerving op elkaar af. 

 

Agrarische bedrijf Doornweg 1 te Zwolle 

Door het wegontwerp van het knooppunt A28/N 340 wordt de huiskavel van het melkveehouderijbedrijf aan de Doornweg 1 te Zwolle verkleind. 

Andere gronden van het agrarisch bedrijf liggen aan de noordkant van de Doornweg. Om deze als huiskavel te kunnen gebruiken is mogelijk een 

optie om, zonodig in combinatie met grondruiling, een veetunnel te realiseren.  

Een mogelijke andere optie is om de parallelweg langs de A28, die nu overgaat in de Doornweg, door te trekken langs de A28 en de lus van de 

N 340 naar de Ordelseweg. De Doornweg wordt dan doodlopend bij het agrarisch bedrijf. Het melkvee kan dan vanaf het bedrijf rechtstreeks de 
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gronden ten noorden van de Doornweg bereiken. Nadeel is dat de huiskavel aan de zuidwestkant door de doorgetrokken parallelweg extra wordt 

verkleind.  

 

De provincie is bereid deze opties te onderzoeken en hierover overleg te plegen met het agrarisch bedrijf en wijzigingen in het plan, na 

beoordeling van de zienswijzen op het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, te overwegen. 

 

Verkeersonderzoek 

Gemeente Zwolle en provincie voeren een gezamenlijk verkeersonderzoek uit naar de verkeerskundige gevolgen van het opheffen van de 

aansluiting van de Bentheimerstraat op de Nieuwleusenerdijk. 

 

In-13 De Bese In het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan wordt rekening gehouden met de door het waterschap beoogde afkoppeling van het bestaande 

oppervlaktewatersysteem ten noorden van de N 340 (stroomgebied Streukelerzijl) van het bestaande afvoerstelsel richting de Vecht. Het 

wegontwerp is door de Provincie aangepast met een ruimtereservering voor een waterschapsleiding van 20 m breed langs de (nieuwe) De Bese 

en dit is verwerkt in de Verbeelding van het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan. 

 

In-14 Ankummerdijk 

aansluiting 

In het wegontwerp is voor de ongelijkvloerse aansluiting Ankummerdijk een optimale oplossing opgenomen waarbij onder meer rekening 

gehouden is met bereikbaarheid/doorstroming, ruimtebeslag, landschappelijke inpassing, geluid, verkeersveiligheid voor alle deelnemers en 

kosten. De provincie vindt het gewenst dat ook fietsers gebruik kunnen maken van deze ongelijkvloerse oversteek gelet op de verkeersrelaties in 

dit deelgebied. Een verschuiving van de aansluiting meer naar het noorden leidt niet een betere ruimtelijke inpassing. Het wegontwerp kan hier 

verantwoord worden ingepast mede gelet op de geluidseffecten. De kosten van een halfverdiepte ligging van de N 340 bij de aansluiting 

Ankummerdijk wegen niet op tegen de voordelen voor de landschappelijke inpassing, geluid en leefbaarheid.  

 

Met betrekking tot de noordelijke parallelweg bij Ankum in relatie tot de aansluiting Ankummerdijk: zie beantwoording bij In-02 en In-05. 

 

In-15 Driessen aansluiting 

(Koesteeg / Dedemsweg) 

Er is bij de ongelijkvloerse aansluiting Koesteeg/Dedemsweg een optimale oplossing gezocht waarbij onder meer rekening gehouden is met 

bereikbaarheid/doorstroming, ruimtebeslag, landschappelijke inpassing, geluid, verkeersveiligheid voor alle deelnemers en kosten. Aangezien de 

N 340 ingericht wordt als een stroomweg, worden conform het duurzaam veilig-principe de aansluitingen met het onderliggend wegennet 

ongelijkvloers vormgegeven. Het wegontwerp kan hier verantwoord worden ingepast ook gelet op de geluidseffecten. Bij toepassing van 2-laags 

ZOAB (of vergelijkbaar geluidsreducerend asfalt) zijn geen geluidsschermen nodig. Alleen dient in de nabijheid van deze ongelijkvloerse 

aansluiting voor de woning Koesteeg 27 een hogere waarde procedure gevolgd te worden (zie ook To-02). Al het noord-zuidverkeer (inclusief 

fietsers) van de Koesteeg/Dedemsweg kruist de N 340 onder het te realiseren viaduct . 

 

De kosten van een halfverdiepte ligging van de N 340 ter plaatse wegen niet op tegen de voordelen ten aanzien van landschappelijke inpassing, 

geluid en leefbaarheid.  
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De aansluiting tussen de op- en afrit van de N 340 en de Dedemsweg is vormgegeven met een rotonde. Ten noorden van deze rotonde is een 

kruising tussen de Dedemsweg en de parallelweg voorzien. Gesuggereerd is een aparte kruising voor het fietsverkeer met de Dedemsweg te 

creëren. De verkeerskundige situatie in relatie met het verkeers(fiets)aanbod maakt een aparte kruising voor het fietsverkeer niet nodig.  

 

De snelheid van het gemotoriseerde verkeer is ter plaatse laag omdat het verkeer moet afremmen voor de rotondes. Overigens: het creëren van 

twee aparte kruisingen kort na elkaar leidt niet tot een verbeterde verkeersveiligheidssituatie.  

 

De verdeling van het verkeer over de aansluitingen Ankummerdijk (Dalfsen-West) en Driessen (Dalfsen) is onderzocht en leidt tot een 

verantwoorde verkeersafwikkeling, ook op het onderliggende gemeentelijke wegennet.  

 

Verkeersafwikkeling tussen N 340 en Nieuwleusen 

Verkeer tussen Nieuwleusen en Dalfsen zal naar verwachting vooral gebruik maken van de Dedemsweg/Koesteeg via de ongelijkvloerse 

aansluiting Driesen. Verkeer vanuit Nieuwleusen richting Oudleusen en Ommen en vice versa kan gebruik maken van de Dommelerdijk tussen 

Nieuwleusen en Oudleusen of van de Dedemsweg en de N 340. Het project N 340/N48 voorziet niet in maatregelen om verkeer tussen de N 340 

en Nieuwleusen anders te geleiden en daar is ook geen noodzaak toe. Bij de verdere uitwerking wordt bekeken of en waar Nieuwleusen in de 

bewegwijzering wordt opgenomen. 

 

Erfaansluiting Koesteeg 27 

Ten zuiden van de aansluiting Koesteeg op de N 340 is de woning Koesteeg 27 gelegen. Het wegontwerp voor het ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan is aangepast. De situatie ter plaatse wordt zodanig aangepast dat de uitweg van Koesteeg 27 van/naar alle richtingen goed is.  

 

In-16 Oudleusen 

(aansluiting) 

Op basis van de inspraakreacties is het wegontwerp ter plaatse geoptimaliseerd waarbij de nieuwe oplossing zodanig is vormgegeven dat de 

zuidelijke parallelweg op maaiveldniveau gesitueerd is en er een directe verbinding ontstaat tussen De Stokte en Om de Landskroon. De 

verbinding tussen het viaduct over de N 340 en de zuidelijke parallelweg (en verderop De Stokte en de Mennistensteeg) wordt gerealiseerd door 

een verbindingslus, gelegen in oostelijke richting.  

 

Onderdeel van deze oplossing is dat de zuidelijke parallelweg vanaf het perceel Hessenweg 52 op maaiveld wordt doorgetrokken tot aan de 

ongelijkvloerse aansluiting Oudleusen. De verbindingsweg tussen de zuidelijke parallelweg en de Mennistensteeg, zoals opgenomen in het 

wegontwerp bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan, komt daarmee te vervallen. Gevolg van deze oplossing is dat de woning 

Hessenweg 52 aangekocht moet worden. De bereikbaarheid van De Stokte 12 is in dit aangepaste wegontwerp beter.  

 

Voordeel van deze oplossing is ook dat fietsverkeer tussen Dalfsen en Ommen dat aan de zuidzijde van de weg blijft bij de aansluiting Oudleusen 

geen hoogteverschil hoeft te overwinnen. Voorts is het ruimtebeslag van de aansluiting aan de zuidzijde beperkter en de landschappelijke 

inpassing beter. De oostelijke verbindinglus tussen het viaduct over de N 340 en de zuidelijke parallelweg zorgt voor een langere rijafstand 

waardoor sluipverkeer naar Dalfsen, via De Stokte of de Mennistensteeg, wordt ontmoedigd. Tegelijkertijd is de oplossing zodanig dat het gebied 

goed bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer. De provincie zal in overleg met de gemeente Dalfsen en de bewoners van de Mennistensteeg de 
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fietssluis meer westelijk op de Mennistensteeg, richting Welsummerweg, realiseren. 

 

Aan de noordzijde van de aansluiting Oudleusen is het wegontwerp zodanig geoptimaliseerd dat de noordelijke parallelweg op maaiveldniveau 

kan worden gerealiseerd, waardoor deze langs het perceel van Hessenweg 105 komt te lopen en de percelen met bebouwing aldaar eenvoudig 

aangesloten kunnen worden. 

 

Het fietsverkeer op de noordelijke parallelweg dat via de rotonde richting Oudleusen gaat, hoeft door de gewijzigde ligging van de noordelijke 

parallelweg op maaiveldniveau geen hoogteverschil te overwinnen.  

 

Noordelijke parallelweg tussen Mulderstraat en Dennenkamp 

De ongelijkvloerse aansluiting Oudleusen in combinatie met de ongelijkvloerse aansluiting bij Maneweg/Oosterkampen ontlasten de Parallelstraat 

en parallelwegen op het traject Oudleusen-Oosterkampen waardoor een nieuwe noordelijke parallelweg bij Oudleusen geen toegevoegde waarde 

heeft. Doordat er ter hoogte van Oudleusen sprake is van een bochtafsnijding (in zuidelijke richting) ontstaat er extra openbare ruimte die in 

overleg tussen bewoners en gemeente Dalfsen een nadere invulling / inrichting verkrijgt.  

 

Busroute 167/667 volgt op het trajectgedeelte Maneweg-Oudleusen-Koesteeg de hoofdrijbaan van de N 340.  

 

Rechtstreekse fietsaansluiting van de Parallelstraat en de noordelijke parallelweg  

Evenals in het wegontwerp, behorend bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan, is in het wegontwerp behorend tot het ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan niet voorzien in een rechtstreekse fietsaansluiting van de Parallelstraat op de noordelijke parallelweg ten westen van Oudleusen. 

Deze fietsers moeten via de rotonde wel iets omrijden, maar hoeven, als ze aan de noordzijde van de N 340 blijven, geen hoogteverschil te 

overwinnen. De geprognosticeerde (fiets)verkeersintensiteiten zijn bovendien dermate laag dat een rechtstreekse verbinding naar verhouding 

een te grote investering is. 

 

Halfverdiepte aanleg 

De hoge kosten gemoeid met het (half-)verdiept aanleggen van de N 340 ter hoogte van Oudleusen wegen niet op tegen de extra voordelen voor 

geluid, landschap en leefmilieu en leveren (extra) ontsluitingsproblemen op voor het tankstation en het restaurant aan de oostkant van 

Oudleusen. De in het wegontwerp opgenomen oplossing bij Oudleusen is, mede door de bochtafsnijding, uit een oogpunt van onder meer 

leefbaarheid, geluid en landschappelijke inpassing verantwoord. Er hoeven geen geluidsschermen geplaatst te worden. 

 

Meerkosten (half-)verdiepte ligging 

In het kader van de Planstudie BesluitMER is onderzoek gedaan naar de kosten van verschillende uitvoeringsvarianten. Dat onderzoek is van 

voldoende diepgang om het belang van de (meer)kosten te kunnen afwegen tegenover de mogelijke extra voordelen voor onder meer 

leefbaarheid en landschap. De meerkosten van verschillende verdiepingsvarianten kunnen als volgt worden samengevat (zie tabel 1): 
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Tabel 1; Inrichtingsvarianten bij Oudleusen  Globale raming meerkosten ex BTW 

Ramingsmarge circa 30% 

Prijspeil 2010 

Geheel verdiepte ligging van de N 340 bij Oudleusen en de aansluiting Oudleusen over 

1 km 

70 miljoen euro 

Halfverdiepte ligging van de N 340 over 150 meter langs de bebouwing van de kern 

Oudleusen 

8 miljoen euro 

Halfverdiepte ligging van de N 340 bij de aansluiting Oudleusen 12 miljoen euro 

Geheel verdiepte ligging van de N 340 bij de aansluiting Oudleusen 24 miljoen euro 

 

Verkeersafwikkeling tussen N 340 en Nieuwleusen 

Verkeer tussen Oudleusen / Ommen en Nieuwleusen kan op verschillende wijze plaatsvinden. Bijvoorbeeld via de N 340 en de Dedemsweg, via 

de N48 en de N 377, via de N 340 en de Dommelerdijk, et cetera. Het project N 340/N48 voorziet niet in maatregelen om verkeer tussen de N 

340 en Nieuwleusen te geleiden via een bepaalde route. Bij de verdere uitwerking wordt bekeken of en waar Nieuwleusen in de bewegwijzering 

wordt opgenomen. 

 

Combineren van de aansluitingen Oudleusen en Maneweg tot 1 aansluiting ter hoogte van Westerkampen 

Het combineren van de aansluitingen Oudleusen en Maneweg tot één aansluiting ter hoogte van Westerkampen heeft relatief grote gevolgen voor 

de afwikkeling op de parallelwegen die bij dit alternatief veel meer belast worden, zowel tussen Westerkampen en Oudleusen als tussen 

Westerkampen en Maneweg. Verkeer vanaf de N 340 naar de Dommelerdijk richting Nieuwleusen gaat dan bijvoorbeeld over de parallelwegen 

en/of door de kern Oudleusen. Ook landschappelijk en cultuurhistorisch gezien is geen sprake van een betere situering ten opzichte van het 

provinciale wegontwerp. 

 

Rotonde(s) 

Rotondes in plaats van de ongelijkvloerse aansluitingen op de N 340 op de diverse locaties (waaronder die in Oudleusen) passen niet bij de 

Structuurvisie N 340/N48 van 2009 waarin is gekozen voor een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen/aansluitingen en met een maximum 

snelheid van 100 km/uur. Rotondes leiden, indien toegepast op de verschillende aansluitingen en knooppunten, tot een minder gunstige 

verkeersafwikkeling, minder verkeersveiligheid en een langere reistijd dan de huidig vormgegeven ongelijkvloerse aansluiting. Tevens doen 

rotondes op de hoofdrijbaan onvoldoende recht aan de provinciale doelstelling voor het project N 340/N48 (provinciale hoofdinfrastructuur) 

waarbij (veilige en) een goede doorstroming wordt geborgd door ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen.  

 

Halfverdiept in combinatie met rotonde (voorstel Van Lenthe) 

Het voorgestelde alternatief biedt geen verkeerskundige voordelen ten opzichte van oplossing in het wegontwerp bij het voorontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan (dat overigens deels wijzigt, zie hiervoor). Het alternatief voldoet niet aan de verkeerstechnische en verkeersveiligheidseisen en 
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zou bij verdere uitwerking aanzienlijk meer ruimtebeslag vergen dan op de tekening van inspreker is aangegeven.  

Het voorgestelde alternatief heeft vanwege halfverdiepte ligging tot gevolg dat een (grote) waterdichte constructie moet worden aangelegd. De 

meerkosten hiervan wegen niet op tegen eventuele voordelen ten aanzien van onder meer geluid, landschap en leefmilieu.  

 

In-17 Oudleusen rotonde bij 

Dennenkamp 

Bij de beantwoording van In-16 (hierboven) is aangegeven dat de aansluiting Oudleusen op onderdelen wordt aangepast. De rotonde bij de 

Dennenkamp blijft in het wegontwerp gehandhaafd en is ontworpen volgens de daarvoor geldende technische eisen. Een rotonde, zo blijkt uit 

onderzoek, is een zeer verkeersveilige oplossing voor de afwikkeling van verkeer van verschillende verkeersdeelnemers. Uit de (verkeers-

)analyse blijkt dat een rotonde op de aangegeven locatie het verkeersaanbod (van verschillende verkeersdeelnemers) veilig en vlot en zonder 

bovenmatige hinder kan verwerken. De gewijzigde aansluiting van de N 340 richting de Dennenkamp met een rotonde levert ten opzichte van de 

huidige situatie voor de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid vooral voordelen op. Het verplaatsen van de rotonde in meer noordelijker 

richting (ter hoogte van Haverland) is vanuit verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling niet noodzakelijk.  

 

Dat geldt ook voor de variant die door een inspreker wordt voorgesteld om de huidige aansluiting van de Parallelstraat op de Dennenkamp te 

laten vervallen en de noordelijke parallelweg (Parallelstraat) langs de hoofdrijbaan door te trekken naar de rotonde.  

 

In-18 Maneweg aansluiting Op basis van de inspraakreacties is het wegontwerp bij de Maneweg/Oosterkampen geoptimaliseerd waarbij de nieuwe oplossing zodanig is 

vormgegeven dat de noordelijke en zuidelijke parallelweg zo veel mogelijk op maaiveldniveau gesitueerd zijn. Fietsverkeer in oost-west richting 

en vice versa kan daardoor op maaiveld blijven en hoeft hierdoor geen hoogteverschil te overwinnen. De oplossing kost ook iets minder ruimte. 

De ontsluiting van de woning Hout Es 2 en het bedrijf Hout Es 4 was in het wegontwerp bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan vanuit 

oostelijke richting voorzien via de Hout Es. Het aangepaste wegontwerp voorziet erin dat de Hout Es aan de westzijde een verbinding krijgt met 

de nieuwe parallelweg nabij de Maneweg en niet meer doodloopt, ten gunste van de ontsluiting van Hout Es 2 en 4 vanuit westelijke richting.  

Fietsers die van de zuidzijde naar de noordzijde en vice versa van de N 340 willen, kunnen op dit trajectgedeelte van de N 340 ook gebruik 

maken van de fietstunnels bij Oudleusen en Wildbaan en hoeven dan niet zo’n groot hoogteverschil te overbruggen (3,5 meter). Daarnaast kan 

een fietser bij een fietstunnel de vaart bij het naar beneden fietsen gebruiken om de helling naar boven eenvoudiger op te rijden. 

 

Rotondes in plaats van de ongelijkvloerse aansluitingen op de N 340 op de diverse locaties (waaronder die bij de Maneweg) passen niet bij de 

vastgestelde Structuurvisie N 340/N48 van 2009 waarin is gekozen voor een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen en met 

een maximum snelheid van 100 km/uur. Rotondes leiden, indien toegepast op de verschillende aansluitingen en knooppunten, tot een minder 

gunstige verkeersafwikkeling, minder verkeersveiligheid en een langere reistijd en doen onvoldoende recht aan de provinciale doelstelling voor 

het project N 340/N48 (provinciale hoofdinfrastructuur) waarbij (veilige en) een goede doorstroming wordt geborgd door ongelijkvloerse 

kruisingen en aansluitingen. In de fase voorafgaand aan de vaststelling van de Structuurvisie N 340/N48 op 14 oktober 2009 zijn in de Planstudie 

PlanMER 14 alternatieven onderzocht, waaronder (80 km/uur) alternatieven met rotondes. Daar hebben Provinciale Staten echter niet voor 

gekozen. 

 

In de Planstudie BesluitMER N 340/N48 is bij de aansluiting Maneweg ook een halfverdiepte aanleg onderzocht. De kosten gemoeid met het 

halfverdiept aanleggen van de N 340 ter hoogte van de aansluiting Maneweg (circa 12 miljoen euro) wegen echter niet op tegen de voordelen 
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voor geluid, landschap en leefmilieu.  

De in het wegontwerp opgenomen oplossing bij de aansluiting Maneweg is uit een oogpunt van onder meer ruimtebeslag, leefbaarheid, geluid en 

landschappelijke inpassing verantwoord.  

 

Verandering van uitzicht zal optreden. Als hierdoor, of anderszins, naar de mening van insprekers planschade zou ontstaan, dan kan hij/zij ná 

vaststelling en onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan een planschadeverzoek indienen (zie ook Ov-06). 

Dat ‘planologische schaduwwerking’ optreedt, is vervelend. De provincie zet zich ervoor in om, op een verantwoorde wijze, tempo te houden in 

de procedure.  

 

In-19 Hessenweg West 

Kruising 

 

 

 

Op basis van de inspraakreacties is het wegontwerp bij de ongelijkvloerse kruising Hessenweg West geoptimaliseerd waarbij de nieuwe oplossing 

zo is vormgegeven dat de noordelijke en zuidelijke parallelwegen grotendeels op maaiveldniveau gelegen zijn en aan de zuidwestzijde een stuk 

fietspad is toegevoegd. Hierdoor kunnen fietsers in oost-west richting en vice versa op maaiveldniveau de kruising voorbij gaan. De Hessenweg 

West sluit op maaiveldniveau aan op de noordelijke parallelweg. In de huidige situatie wordt de Hessenweg West gebruikt door sluipverkeer. In 

de nieuwe situatie ontbreekt een aansluiting van de Hessenweg West op de hoofdrijbaan van de N 340 en dit betekent dat de Hessenweg West 

geen aantrekkelijke sluiproute voor doorgaand verkeer meer zal zijn.  

De Hessenweg West wordt wel blijvend door plaatselijk verkeer gebruikt en moet daar voldoende op zijn ingericht (zie beantwoording bij In-02)  

 

De Varsenerweg wordt in het nieuwe wegontwerp verbonden met de zuidelijke parallelweg in de richting Ommen in plaats van de richting 

Oudleusen, zoals in het wegontwerp als gevoegd bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan was opgenomen. Hiermee wordt tegemoet 

gekomen aan de wensen van een aantal insprekers.  

 

De aansluiting van de Oude Woestendijk op de Hessenweg West was in het wegontwerp voor het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan per 

abuis niet op de tekening opgenomen. Het wegontwerp voor het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voorziet in een aansluiting, op 

maaiveldniveau, van de Oude Woestendijk op de Hessenweg West.  

 

Over de (gewenste) breedte van de zuidelijke parallelweg bij Varsen: zie beantwoording bij In02. Het aantal fietsers op de zuidelijke parallelweg 

Hessenweg West – N348 zal niet hoog zijn. Recreatieve fietsers kiezen vooral voor de Varsenerweg en schoolgaande fietsers van 

Dalfsen/Oudleusen naar Ommen en vice versa gaan via de Hessenweg West en de fietstunnel in de N48. 

 

Aan een goede bewegwijzering besteedt de provincie aandacht in de uitvoeringsfase. 

 

In-20 Hessenweg West 

(Verkeersveiligheid), 

leefbaarheid/aanleg 

noordelijke parallelweg) 

De Hessenweg West (en Emslandweg) wordt in de toekomstige situatie onaantrekkelijk voor doorgaand (sluip-)verkeer omdat een aansluiting 

van de Hessenweg West op de hoofdrijbaan van de N 340 in het wegontwerp ontbreekt en voor doorgaand verkeer vanaf de aansluiting 

Balkerweg richting Dalfsen/Zwolle een verbeterde en snellere verbinding wordt gecreëerd via de N 340/N48. Bovendien wordt er bij het 

knooppunt Varsen een directe verbinding gecreëerd voor plaatselijk (recreatief) verkeer naar de zuidelijke parallelweg van de N 340 en richting 

Ommen. Het eventuele landbouwverkeer dat bij Ommen (vanaf de brug), vanwege de herinrichting van de markt (gekoppeld aan de Omleiding 
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Ommen), via de Balkerweg en de Hessenweg West naar het westen gaat betreft minimale aantallen. De huidige noordelijke parallelweg bij 

Varsen sluit aan op de Bossteeg.  

 

Het doortrekken van de parallelweg vanaf de zuidzijde van de Bossteeg in noordelijke richting tot deze weer aansluit op het noordelijk deel van 

de Hessenweg West, zou betekenen dat meer landbouwgrond nodig zijn, dat de fietstunnel onder de N48 verlengd moet worden, net als het 

ecoduct over de N48. Dat gaat met relatief hoge kosten gepaard. De aanleg van een noordelijke parallelweg bij Varsen is gelet op het 

voorgaande niet noodzakelijk en de extra investering is niet gerechtvaardigd in relatie tot de toekomstige (gunstiger) verkeerssituatie op de 

Hessenweg West. De Hessenweg West wordt wel blijvend door plaatselijk verkeer gebruikt en moet daar voldoende op zijn ingericht. Het huidige 

wegprofiel van de Hessenweg West is smaller dan de nieuwe parallelwegen langs de N 340. De provincie is bereid desgewenst, in overleg met de 

gemeente Ommen, een verbeterde inrichting van de Hessenweg West (waar nodig met verkeersremmende maatregelen) te bekostigen, ten laste 

van het project N 340/N48. De aanpassing van de huidige Hessenweg West is mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan en het 

grondeigendom van de gemeente Ommen. Zie ook de gewijzigde inrichting van de ongelijkvloerse kruising Hessenweg West bij thema In-19. 

Daardoor kunnen fietsers die oost-west en vice versa langs de N 340 fietsen de kruising op maaiveldniveau voorbij gaan.  

 

In-21 Varsen knooppunt Gedurende het ontwerpproces is onderzocht hoe de aansluiting van de N 340 op de N(3)48 het beste kan worden vormgegeven. Hierbij is ook 

gekeken naar de capaciteit in relatie tot de korte en lange termijn. In het ontwerpproces is een optimale oplossing gezocht ook in relatie tot het 

onderliggende wegennet en de afwikkeling van plaatselijk verkeer. Er is onder meer rekening gehouden met bereikbaarheid/doorstroming, 

ruimtebeslag, landschappelijke inpassing, archeologie, verkeersveiligheid voor alle deelnemers en toekomstvastheid. In de Planstudie BesluitMER 

is deze oplossing vergeleken met een klaverblad. Het knooppunt N 340/N(3)48 is zodanig vormgegeven dat de N 340, N48, N 348, (de in de 

toekomst af te waarderen) N34 en de parallelwegen voor langzaam verkeer alle met elkaar verbonden zijn, waarbij de verbinding tussen de 

hoofdroute (N 340 naar N48 en vice versa) optimaal gefaciliteerd wordt. Conform het principe van duurzaam veilig is de aansluiting tussen de 

stroomwegen N 340, N48 en N 348 (ook behorende tot de hoofdinfrastructuur in de Omgevingsvisie) ongelijkvloers vormgegeven.  

 

De oplossing is zodanig dat het zuidoostelijke kwadrant voor een groot deel ontzien wordt ten gunste van de landbouw en de landschappelijke en 

archeologische waarde van dit gebied. 

 

Een wegontwerp waarin de stroomwegen N (3)48 en N 340 en het onderliggende wegennet met rotonde(s) met elkaar worden verbonden past 

niet bij de Structuurvisie N 340/N48 zoals vastgesteld op 14 oktober 2009 door Provinciale Staten en biedt bovendien niet de beoogde vlotte 

verkeersafwikkeling. De verknoping van de drie stroomwegen, alle behorende tot de hoofdinfrastructuur van Overijssel overeenkomstig de 

Omgevingsvisie, zal ongelijkvloers en direct moet plaatsvinden zodat het verkeer tussen betreffende wegen goed kan doorstromen.  

 
Schoolgaande fietsers van Dalfsen/Oudleusen naar Ommen en vice versa hoeven in dit wegontwerp niet via het knooppunt te rijden, maar gaan 
via de Hessenweg West en de fietstunnel in de N48 naar Ommen. 

 

De relaties tussen de verschillend natuurgebieden rond Varsen worden met twee ecoducten gewaarborgd.  

 

In het kader van de grondverwerving wordt een oplossing gezocht voor de bereikbaarheid van de landbouwpercelen aan de westzijde van de N 
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348 voor het agrarisch bedrijf van de familie Bolks. 

 

In de huidige situatie bij Varsen zorgen de verkeerslichten bij de aansluiting N 340/N48/N348/N34 er juist voor dat verkeer goed en veilig kan 

doorstromen en dat vermindert de kans op sluipverkeer via de Hessenweg West. 

 

In-22 Balkerweg aansluiting Uit de verkeersprognoses en uit verkeerskundig onderzoek van BVA (‘Aansluiting N48-Balkerweg; vormgeving aansluiting’, 2010) in opdracht van 

de gemeente Ommen en de Provincie Overijssel blijkt dat een verkeersveilige en vlotte verkeersafwikkeling van de verschillende 

verkeersdeelnemers kan plaats vinden op de rotondes bij de Balkerweg. Het huidige wegontwerp zal derhalve worden gehandhaafd. Op basis van 

de inspraakreacties is het wegontwerp voor het fietspad tussen de noordelijke rotonde en de Emslandweg wel aangepast. Hierbij is het 

tweerichtingen fietspad aan de noordzijde aangepast in een éénrichtingen fietspad, terwijl aan de zuidzijde van de weg een éénrichting fietspad 

is toegevoegd. Hiermee wordt tevens een extra stimulans gegeven aan fietsverkeer om goed gebruik te maken van de fietspaden (en niet tegen 

de richting in te rijden).  

 

Het fietsverkeer heeft, gelet op het beleid van de gemeente Ommen, bij de rotondes op de Balkerweg geen voorrang op de kruisingen. Om de 

overzichtelijkheid en daarmee de veiligheid voor het fietsverkeer te bevorderen, is de afstand tussen de fietsoversteken en de rotondes in het 

wegontwerp ruim aangehouden.  

 

Om het bestaande (bedrijfsmatige) gebruik van het perceel Ommerkanaal West 3 bij de aansluiting Balkerweg in de toekomst te waarborgen, is 

ter plaatse in het wegontwerp gekozen voor toepassing van een taludhelling van 1:2 in plaats van 1:3. De afwatering ter plaatse zal om dezelfde 

reden (ruimtebeslag beperken) aan de bestaande situatie worden aangepast. Daar waar voldoende ruimte voorhanden is, zal een 

afwateringssloot worden gerealiseerd en daar waar de ruimte beperkt is, wordt een molgoot toegepast. De provincie is bereid om een uitbreiding 

van de huidige bestaande bedrijfsbestemming (in het gemeentelijke bestemmingsplan) aan de noordzijde van het perceel te overwegen. Na 

terinzagelegging van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en verder overleg met betrokkenen (grondeigenaar en bedrijf), en beoordeling van 

de zienswijzen, wordt hierover besloten en de uitbreiding van de bedrijfsbestemming eventueel opgenomen in een wijziging van het ontwerp 

Provinciaal Inpassingsplan dat ter vaststelling wordt aangeboden aan Provinciale Staten. 

De perceelsontsluiting van Ommerkanaal 3 zoals opgenomen in het wegontwerp is verantwoord en verkeersveilig. Voor een aparte aansluiting op 

de rotonde is geen noodzaak en voor een vijfde poot heeft de rotonde ook een te geringe diameter (grootte). 

 

Sluipverkeer via Balkerweg naar Emslandweg en Hessenweg West: dit thema wordt behandeld onder In-20. 

 

In-23 Arriërveld knooppunt De vormgeving van de huidige, gelijkvloerse verbinding met een rotonde tussen de N48 en de N36 voldoet niet aan het principe van duurzaam 

veilig waarbij aansluitingen tussen stroomwegen ongelijkvloers vormgegeven dienen te zijn.  

 

Op basis van de provinciale Structuurvisie N 340/N48 van oktober 2009 en de principes van duurzaam veilig is de aansluiting tussen de 

stroomwegen N48 en N36 in het wegontwerp ongelijkvloers vormgegeven. Gedurende het ontwerpproces is onderzocht hoe de aansluiting van de 

N48 op de N36 het beste kan worden vormgegeven. Hierbij is gekeken naar de capaciteit in relatie tot de korte en lange termijn. In het 
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ontwerpproces is een optimale oplossing gezocht waarbij onder meer rekening is gehouden met bereikbaarheid/doorstroming, ruimtebeslag, 

landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid voor alle deelnemers en toekomstvastheid. Er is wel verkeerskundig onderzoek verricht naar de 

vraag tot welk moment de huidige rotonde in het Combinatiealternatief, eventueel met extra rijbanen en/of een bypass, het verkeer verantwoord 

kan afwikkelen.  

Dat moment ligt al voor 2020. Alleen als ook verkeerslichten aan de rotonde worden toegevoegd, kan het verkeer over veel langere tijd van de 

(aangepaste) rotonde gebruik maken. Benadrukt wordt dat dit een oplossing betreft die in ieder geval op langere termijn niet wenselijk is 

wanneer het gaat om het verknopen van stroomwegen, doorstroming en reissnelheid.  

 

De inrichtingsvariant waarbij de N48 over de bestaande rotonde heen gaat, is een compromisoplossing met ruimtelijk gezien slechts beperkte 

meerwaarde (minder ruimtebeslag) die maar deels tegemoet komt aan de principes van duurzaam veilig waarbij aansluiting tussen stroomwegen 

ongelijkvloers worden vormgegeven.  

 

De toepassing van 2-laags ZOAB (of gelijkwaardig geluidsreducerend asfalt) zorgt ervoor dat de toekomstige geluidsbelasting bij het 

voorgestelde wegontwerp van het Combinatiealternatief minder wordt dan in de autonome ontwikkeling. 

 

Bij de uitvoering zal, waar mogelijk door het aanbrengen van beplanting, aandacht worden besteed aan het voorkomen van lichthinder. 

 

Door het wegontwerp van het knooppunt Arriërveld zullen bomen langs het Ommerkanaal gekapt moeten worden. Een toezegging van 

Rijkswaterstaat om deze niet te kappen stond in relatie tot de aanleg van de omleiding Ommen.  

 

Het voorstel van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal om het plaatselijke verkeer aan de oostzijde van het kanaal anders af te wikkelen 

en het wegontwerp van het knooppunt Arriërveld hierop aan te passen, is behoorlijk ingrijpend en duurder en staat niet in verhouding tot de 

veronderstelde problemen bij de verkeersveiligheid. De huidige kruising van Ommerkanaal-Oost met de N36 wordt als gevolg van de aanleg van 

het knooppunt Arriërveld in oostelijke richting verplaatst. De verkeerskundige situatie qua weggebruik en doorstroming ter plekke wijzigt niet als 

gevolg van het project N 340/N48, evenmin wijzigt de situatie ten aanzien van de bereikbaarheid. Het ontwerp (helling, hoogteligging, 

boogstralen, overzichtelijkheid) van de weg en het viaduct zijn ontworpen conform CROW Handboek Wegontwerp. De situatie ten aanzien van 

een verkeersveilig gebruik van de weg en het viaduct is daarmee geborgd. Het wegontwerp ter plaatse van Ommerkanaal-Oost wordt 

gehandhaafd in het wegontwerp voor het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan.  

 

In-24 Tankstation 

Oudleusen 

Het wegontwerp voorziet in de rechtstreekse ontsluiting van het brandstoffenverkooppunt vanaf de hoofdrijbaan in de richting Zwolle-Ommen. In 

de richting Ommen-Zwolle is het brandstofpunt bereikbaar door gebruik te maken van de nabij gelegen afrit Maneweg, de zuidelijke parallelweg 

en de nabij gelegen oprit bij de aansluiting Oudleusen. Dat kan door een goede bewegwijzering ondersteund worden. Het brandstofverkooppunt 

is in die richting dus bereikbaar vanaf de zuidelijke parallelweg. De inrichting van het terrein van het brandstofverkooppunt moet hierop worden 

aangepast zodat verkeer vanaf de parallelweg niet via het tankstation de hoofdrijbaan kan oprijden. Het Restaurant naast het tankstation is op 

dezelfde wijze bereikbaar als hiervoor beschreven voor het tankstation. 

 

De bestemming van het perceel tussen de nieuwe N 340 en de nieuwe zuidelijke parallelweg ter plaatse van het brandstofverkooppunt wijzigt 
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niet door het Provinciaal Inpassingsplan. Het bestaande gemeentelijke bestemmingsplan blijft daar van kracht. Het Provinciaal Inrichtingsplan 

maakt van het huidige brandstofverkooppunt dus ook geen verzorgingsplaats.  

 

Planologische “restdelen” van het bestaande brandstofverkooppunt aan de zuidzijde van de nieuwe parallelweg hebben, na overleg met de 

gemeente Dalfsen, in het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan de bestemming ‘agrarisch’ gekregen. Het resterende oppervlak van de bestemming 

tankstation in het gemeentelijk bestemmingsplan is zodanig groot dat de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden niet ingrijpend worden beperkt. 

 

Het voorstel om een oplossing voor het brandstofpunt te maken als in de N50 tussen Zwolle en Kampen (verkeerslichten met afslagmogelijkheid) 

past niet bij de beoogde verkeersveilige stroomweg N 340 zoals opgenomen in de provinciale Structuurvisie N 340/N48 van oktober 2009 en de 

ruimtelijke situatie ter hoogte van het brandstofpunt bij Oudleusen.  

 

Overwogen zou kunnen worden om in het Provinciaal Inpassingsplan bij Oudleusen tegenover het bestaande tankstation ook een 

brandstoffenverkooppunt aan de noordzijde van de N 340 mogelijk te maken, waardoor de weggebruiker in beide richtingen rechtstreeks vanaf 

de hoofdrijbaan verbonden wordt met een brandstoffenverkooppunt. De noordelijke parallelweg en de (hellingbaan van de) fietstunnel aan de 

noordzijde zouden dan om het brandstoffenverkooppunt heen geleid moeten worden. Na de terinzagelegging van het ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan en verder overleg met betrokkenen (grondeigenaar en exploitant), en beoordeling van de zienswijzen, wordt hierover besloten en 

kan deze wijziging eventueel in het wegontwerp worden verwerkt en opgenomen in een wijziging van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan dat 

ter vaststelling wordt aangeboden aan Provinciale Staten. 

 

Het wegontwerp voorziet in de rechtstreekse ontsluiting van Chinees restaurant Ni Hao vanaf de hoofdrijbaan in de richting Zwolle-Ommen. In de 

richting Ommen-Zwolle is het Chinees restaurant Ni Hao bereikbaar door gebruik te maken van de nabij gelegen aansluitingen Maneweg en 

Oudleusen. Dat kan door een goede bewegwijzering ondersteund worden. Het Chinees restaurant Ni Hao is dus ook bereikbaar vanaf de 

zuidelijke parallelweg. De inrichting van het terrein van het Chinees restaurant Ni Hao moet hierop worden aangepast zodat verkeer vanaf de 

parallelweg niet via het terrein van het Chinees restaurant Ni Hao de hoofdrijbaan kan oprijden. Vanuit Oudleusen is het Chinees restaurant Ni 

Hao voor fietsers en wandelaars daarnaast rechtstreeks bereikbaar via de fietstunnel en de parallelweg. 

 

In-25 Ommerkanaal-Oost 

oversteek over N36  

In-25 Ommerkanaal-Oost oversteek over N36 vervalt; deze is beantwoord bij In-23. 

 

 

In-26 Kunstwerken ontwerp Kunstwerken (viaducten, onderdoorgangen, et cetera) worden zodanig vormgegeven dat deze voldoen aan de vereisten zoals gesteld in het 

CROW Handboek Wegontwerp. Dat betekent dat voertuigen binnen wettelijke afmetingen gebruik kunnen maken van deze kunstwerken. De 

doorrijhoogte voor kunstwerken bedraagt 4,60 meter. De minimale breedte is - conform het CROW Handboek Wegontwerp - afhankelijk van het 

type weg (stroomweg, gebiedsontsluitingsweg of erftoegangsweg). De te realiseren kunstwerken voldoen aan de eisen ten aanzien van 

doorrijhoogte en -breedte. Viaducten van (onderliggende) wegen worden niet per se zo ontworpen dat twee landbouwvoertuigen elkaar bij een 

toevallige ontmoeting precies ter plekke van een viaduct elkaar ‘in of op het viaduct’ kunnen passeren. Uiteraard kan men elkaar wel net voor of 

net na het viaduct passeren.  
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In-27 Spoorkruising  De kruising van de N 340 met de spoorlijn Zwolle - Meppel is vormgegeven met een viaduct, waarbij de N 340 de spoorverbinding bovenlangs 

kruist. Deze keuze wordt vanuit landschappelijk oogpunt aanvaardbaar geacht gezien het feit dat de kruising gelegen is in een omgeving met 

stedelijke kenmerken zoals de aanwezigheid van bedrijventerrein Hessenpoort, een schakelstation en hoogspanningslijnen. De landschappelijke 

meerwaarde van een situatie waarin de N 340 hier het spoor per tunnel kruist of het spoor verdiept wordt aangelegd ten opzichte van de nieuwe 

N 340, is relatief gering. Bovendien zijn de kosten van een tunnel ten opzichte van een spoorwegkruising per viaduct veel hoger. De keuze om 

het tracé van de N 340 en de spoorwegkruising meer noordelijk te leggen ten opzichte van de huidige Hessenweg is beargumenteerd in de 

provinciale Structuurvisie N 340/N48 van oktober 2009 en nader tegenover andere alternatieven afgewogen. Zie ook beantwoording bij To-07. 

 

Ov-00 Overig  

Ov-01 Inleiding De provincie is blij dat de insprekers de moeite hebben genomen te reageren op (de verstrekte informatie in) de Planstudie BesluitMER 

N 340/N48 en het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (VO-PIP). Daarnaast is de provincie verheugd te lezen dat de gevolgde procedure bij 

de totstandkoming van de Planstudie BesluitMER en het VO-PIP door velen wordt gewaardeerd. In reacties wordt melding gemaakt van goed 

overleg met de betrokken overige overheidsorganen (zoals gemeenten) en met de burgers en organisaties (consultatiegroep, 

inspraakbijeenkomsten en spreekuren). Prettig is ook de betrokkenheid te ervaren in de verschillende reacties. Of er wordt ingestemd met de 

voorliggende stukken óf er wordt voor andere oplossingen gepleit en er worden diverse bezwaren aangevoerd tegen het plan. Deze worden per 

deelrubriek beantwoord. 

 

Ov-02 Bestuurlijke 

besluitvorming 

Besluitvorming 

Aan de totstandkoming van het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (VO-PIP) zijn verschillende momenten van bestuurlijke besluitvorming 

vooraf gegaan. De provincie heeft een goede en gedegen planvorming tot stand te willen brengen. In dit proces is beoogd de verschillende 

belangen (maatschappelijk, bereikbaarheid, milieu, kosten en dergelijke) die bij een dergelijk groot project als de opwaardering van de 

N 340/N48 spelen, zo goed mogelijk tegen elkaar af te wegen. Op de verschillende beleidsdocumenten die een rol spelen in de procedure en de 

besluitvorming zoals de Startnotitie m.e.r. N 340 in 2007, de Planstudie PlanMER en de ontwerp Structuurvisie N 340/N48 in 2009 is gelegenheid 

geboden tot inspraak. De binnengekomen reacties hebben meegewogen in de bestuurlijke besluitvorming door Provinciale Staten bij de 

vaststelling van de Richtlijnen voor de Planstudie/m.e.r. en de Structuurvisie N 340/N48. Na de vaststelling van de Structuurvisie N 340/N48 

door Provinciale Staten in 2009 hebben Gedeputeerde Staten in november 2009 gelegenheid geboden om te reageren op concept 

inrichtingsvarianten voor het onderzoek in de Planstudie BesluitMER. Daar hebben circa 400 bewoners/eigenaren/organisaties gebruik van 

gemaakt. In januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten de reacties verwerkt in de te onderzoeken inrichtingsvarianten A en B. Met een 

Variantennota hebben zij actief verantwoord naar de omgeving op welke wijze met de reacties rekening is gehouden. Vervolgens hebben 

Provinciale Staten in september 2010 de opgestelde Planstudie BesluitMER 'aanvaard’. De Staten hebben getoetst of de Planstudie BesluitMER is 

uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen m.e.r. 

 

Besluitvorming bij een dergelijk, complex vraagstuk, is niet eenvoudig. Welke keuze ook gemaakt wordt, het is niet mogelijk om het iedereen 

naar de zin te maken en alle belangen 100% te bedienen. Dit geldt voor mensen, bedrijven en organisaties die persoonlijk wel of juist niet 
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getroffen worden door de uitwerking van de plannen, maar ook voor meer abstractere elementen als beleidsdoelstellingen en 

milieuvraagstukken. Het provinciaal bestuur realiseert zich dat het besluit grote persoonlijke gevolgen kan hebben voor individuele burgers, 

bedrijven of organisaties. Dat betekent dat er in sommige situaties (plan-)schade (zie ook thema Ov-06) kan optreden. Dit heeft de provincie in 

de afweging betrokken. 

 

De provincie wil in haar besluitvorming zoveel mogelijk consistent zijn. Uiteraard is zij wel bereid bij nieuwe feiten of omstandigheden de 

voorafgaande besluitvorming te heroverwegen. Steeds is daarbij democratische besluitvorming aan de orde.  

 

Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk een Provinciaal Inpassingsplan te maken voor projecten van provinciaal belang. Voor een 

project zoals N 340/N48 dat in drie gemeenten ligt kan dan één planologische procedure gevolgd worden in plaats van drie bestemmingsplannen 

door drie verschillende gemeenten. Dit verschaft meer duidelijkheid naar betrokkenen en het is efficiënt. De provincie, als initiatiefnemer van dit 

project van provinciaal belang (behorende tot de provinciale hoofdinfrastructuur zoals opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie), is van 

mening dat het opstellen van één “bestemmingsplan”, het Provinciaal Inpassingsplan N 340/N48, voordelen biedt ten opzichte van drie 

afzonderlijke planologische procedures te volgen in drie gemeenten. De drie betrokken gemeenten hebben desgevraagd in 2009 schriftelijk aan 

de provincie laten weten in te stemmen met deze aanpak (wettelijk is instemming overigens niet vereist). Ook voor het claimen van (plan-

)schade, na het vaststellen en onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan, is er straks één ‘loket’.  

  

Ov-03 

Communicatie/participatie 

De provincie stelt vast dat door velen de inzet van de provincie voor een goede communicatie wordt gewaardeerd. Soms worden nog zaken ter 

verbetering aangedragen. Deels in algemene zin (projectoverstijgend) en deels zeer direct op concrete situaties in het project N 340/N48. De 

provincie neemt de opmerkingen ter harte en zal waar nodig en mogelijke verbeteringen doorvoeren.  

 

Door nieuwsbrieven (circa 1750 adressen), persberichten, de provinciale website, advertenties en informatiebijeenkomsten is in elke fase van het 

project gewezen op de mogelijkheden om te reageren op de plannen. Ook de pers heeft een groot aandeel gehad in het bekend maken van de 

plannen en procedures. Bewoners van woningen die moeten wijken zijn steeds tijdig persoonlijk geïnformeerd. Daarnaast zijn vele persoonlijke 

gesprekken gevoerd op afspraak of tijdens de maandelijkse spreekuren te Oudleusen. 

 

Daar waar verzocht wordt om informatie over grondverwerving wordt in het kader van de passieve grondverwerving met de inspreker contact 

opgenomen. Zie ook het antwoord bij Ov-02. 

 

Eén inspreker stelt ten onrechte dat hij geen antwoord heeft gekregen op de inspraakreactie op de Ontwerp-Structuurvisie en Planstudie 

PlanMER. Daarover is persoonlijk contact gezocht met betreffende inspreker en deze heeft erkend abuis te zijn. 

 

Hoewel over het algemeen positief wordt gesproken over de inzet en betrokkenheid van de betrokken provinciale ambtenaren, wordt toch de 

vraag gesteld of in het projectteam wellicht sprake is van tunnelvisie.  

De ambtelijke inzet is procesgericht en er wordt ervoor gezorgd dat alle technische kennis en alle belangen en waarden goed in beeld worden 

gebracht. De ambtelijke organisatie werkt volgens bestuurlijke opdrachten aan de opgave. Zij begeleidt de m.e.r.-studies, de planvorming en 
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bereidt concept besluitvormingsdocumenten voor. De studies zijn erop gericht om de veelheid van milieu- en maatschappelijke belangen op een 

goede wijze inzichtelijk te maken om een goede belangenafweging mogelijk te maken. De onafhankelijke commissie voor de 

milieueffectrapportage heeft zowel naar aanleiding van het PlanMER als het BesluitMER geconcludeerd dat de essentiële informatie voor de 

besluitvorming aanwezig is. In de structuurvisie N 340/N48 en het statenvoorstel daarbij is in 2009 de tracékeuze toegespitst op drie (zeer 

verschillende) alternatieven waarvan de voor- en nadelen, ook naar de mening van Provinciale Staten, evenwichtig zijn gepresenteerd. 

Provinciale Staten hebben gekozen voor het Combinatiealternatief dat in de volgende fase volgens die opdracht is uitgewerkt. De provincie deelt 

de mening van de inspreker niet dat gewerkt is of wordt vanuit een tunnelvisie.  

 

De provincie betreurt dat het gevoel is ontstaan dat de reikwijdte (de grootte van de ingrepen) van de keuzes niet te overzien waren op die 

momenten dat de keuzes voorlagen aan de bevolking. Een planproces loopt van de vertaling van beleidsdoelen via het verkennen van de 

problemen en keuzes op een hoog abstractieniveau naar de planuitwerking zoals die nu voor ligt. In deze uitwerking wordt het steeds duidelijker 

wat het plan betekent voor - met name - de omwonenden. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt al op een voorontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan reacties te geven zodat de provincie het plan nog kan aanpassen voordat het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ter inzage wordt 

gelegd en de formele procedure begint.  

 

Juist door de grote openheid in het planproces, het instellen van consultatiegroepen, het houden van informatiebijeenkomsten en spreekuren, 

het toezenden van nieuwsbrieven en een actuele website is getracht steeds een zo groot mogelijke openheid te geven en te voorzien in 

laagdrempelige informatie. Gezien de vele positieve reacties op de informatiebijeenkomsten, op de spreekuren en ook verwoord in deze 

inspraakreacties heeft de provincie het gevoel hier in geslaagd te zijn. Neemt niet weg dat de opzet en invulling van goede communicatie een 

aandachtspunt blijft in provinciale projecten om teleurstellingen te voorkomen.  

 

Het begrip goede communicatie en overleg moet echter niet verward worden met instemming. De provincie heeft veel partijen betrokkenen 

“gehoord”, echter besluitvorming vindt bestuurlijk plaats in Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. In overleg treden betekent niet dat alle 

wensen en opmerkingen gehonoreerd gaan/kunnen worden. Door het overleg zijn wel veel zaken in het wegontwerp opgenomen die zonder dit 

overleg mogelijk niet of anders waren uitgevoerd. Ook nu, na het beoordelen van de inspraakreacties, worden verschillende onderdelen in het 

plan nog aangepast ten gunste van de belangen van inspreker(s).  

 

Ov-04 Realisatie Daar waar eerder over fasering van het project is gesproken, werd een andere fasering bedoeld. In eerdere aanduidingen ging het om delen van 

het project later in de tijd uit te voeren. Ofwel de totale realisatie “uitsmeren” over 10 tot 15 jaar, door elke keer een deel van het tracé of een 

knooppunt uit te voeren. Waar nu over fasering wordt gesproken, gaat het om fasering in de uitvoering binnen een uitvoeringsperiode van circa 

drie á vier jaar.  

 

Dit komt overeen met het besluit van Provinciale Staten van 14 oktober 2009 waarin (via een amendement) is opgenomen ‘dat het 

combinatiealternatief zoveel mogelijk als één geheel moet worden uitgevoerd zonder onnodige fasering’. 

 

VNO, TLN en EVO geven aan met de provincie van gedachten te willen wisselen over de contractvorm waarin het project aanbesteed kan worden. 
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Dit voorstel is vooral gericht op de aanleg van het noordelijk tracé en gaat over de DBFM-contractvorm (Design, Build, Finance and Maintenance, 

contractvorm waarbij afspraken zijn gemaakt ten aanzien van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud).  

Het voorstel kan een goed beeld geven van de beheerskosten van de nieuwe weg. De provincie heeft nog geen besluit genomen over de 

contractvorm en hoe het Combinatiealternatief in de markt gezet gaat worden. De suggestie voor een DBFM contractvorm zal ook bij de afweging 

worden betrokken.  

 

De aanleg en ombouw van de N 340/N48 naar de nieuwe situatie zal gepaard gaan met ongemak. Dit is helaas niet te voorkomen, maar de 

inspanningen zullen erop gericht zijn om het ongemak zoveel mogelijk te beperken. De provincie heeft de intentie om, daar waar mogelijk en te 

voorzien, hinder zoveel mogelijk te beperken. Hiertoe gaat de provincie in het nog op te stellen contract voor de aannemer bepalingen opnemen. 

De aannemer dient zich straks aan die provinciale regels te houden en zal niet “vrijelijk” naar eigen inzicht kunnen handelen.  

 

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd terwijl “de winkel” open is. Het verkeer over de N 340 en N48 moet zoveel mogelijk doorgang 

kunnen vinden, het onderliggende wegennet dient bereikbaar te blijven en de aanwonenden moeten bij hun percelen kunnen komen en/of hun 

bedrijfsuitoefening kunnen voortzetten.  

Onderdeel van de uitvoeringsmaatregelen is het opzetten van een goed faseringsplan en een communicatiedraaiboek. Het 

omgevingsmanagement zal veel aandacht krijgen. 

 

Het faseringsplan zal worden opgesteld door de aannemer aan de hand van randvoorwaarden van de provincie en kan onderdeel gaan uitmaken 

van de selectiecriteria tijdens de aanbesteding. Om die reden kan de provincie nu nog geen concreet plan presenteren van de fasering. Wel zal 

de provincie eerder kiezen voor een aanpak “kort maar hevig” in plaats van “lang en matig”. Deze laatste aanpak wordt over het algemeen als 

meer ongewenst en hinderlijker ervaren.  

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een aannemer op meerdere plekken tegelijk zal beginnen. Zo zal waarschijnlijk direct worden 

begonnen met de aanleg van het nieuwe deel nabij Zwolle en met de bouw van de kunstwerken en vervolgens met de werkzaamheden aan de 

bestaande rijbaan. Voor de bouw van de kunstwerken zullen de nodige extra maatregelen moeten worden genomen. Daar waar de nieuwe 

N 340/N48 samenvalt met de bestaande weg, kan de aannemer gaan werken met wisselende rijstroken. Eerst één deel gereed maken, verkeer 

wisselen en dan het andere deel gereed maken. Zoals eerder aangegeven gaat de provincie in de aanbestedingsprocedure ook selecteren op 

kwaliteit en dus niet alleen op prijs. Het beperken van overlast voor het verkeer en omwonenden wordt daarbij betrokken. 

Onderdeel van de werkzaamheden is het verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven. Het verleggen van deze kabels en leidingen 

dient goed gecoördineerd te worden. Er is een inventarisatie gemaakt van de aanwezige kabels en leidingen. De kosten die met het verleggen 

van kabels en leidingen gepaard gaan, en die voor rekening zijn van de provincie, zijn in de kostenraming opgenomen. 

 

De maatregelen en de scope van het omgevingsmanagement zullen niet beperkt blijven tot alleen de N 340/N48. Voordat de uitvoering start 

vindt overleg plaats met wegbeheerders van Rijkswaterstaat en de gemeenten die liggen in het invloedsgebied van de N 340/N48. De (gevolgen 

van de) wegwerkzaamheden in dat invloedsgebied worden daar besproken en de planning van de werkzaamheden van de verschillende 

overheden worden op elkaar afgestemd. Ook worden diverse organisaties geconsulteerd, waaronder Transport en Logistiek Nederland.  
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Stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van het openbaar vervoer kunnen bijvoorbeeld een onderdeel zijn van zo’n totaalpakket als een 

dergelijke maatregel nuttig (b)lijkt te zijn. Voor de N 377 stelt de provincie momenteel een plan op om deze weg, met behoud van het huidige 

snelheidsregime, duurzaam veiliger in te richten.  

Waar mogelijk, afhankelijk van te volgen procedures, zullen maatregelen aan de N 377 worden uitgevoerd voordat de N 340/N48 in uitvoering 

komt. 

 

Insprekers die schade denken te ondervinden tijdens de uitvoering van dit provinciale werk, kunnen een beroep doen op de hiervoor geldende 

wet en regelgeving. Opgemerkt wordt dat deze schade dan wel aantoonbaar en verwijtbaar aan provinciaal handelen dient te zijn. Een 

schadeformulier is te downloaden via de (provinciale) link: http://www.overijssel.nl/loket/loketverwijzing/productcatalogus/?PdcItmIdt=143081. 

Ondervonden ongemak/inkomstenderving door maatschappelijk handelen van de provincie, mits normaal en met enige zorgvuldigheid 

uitgevoerd, leidt niet tot te honoreren claims.  

 

Ov-05 Wijkers/blijvers 

 

Er is een goede balans gezocht tussen de weginpassing met goed gesitueerde aansluitingen/kruisingen en de leefbaarheid en het laten wijken 

van huizen. Enerzijds zijn er bewoners die het prettig vinden om elders te kunnen gaan wonen en niet bij de nieuwe weg, en anderzijds zijn er 

bewoners die het vervelend vinden hun vertrouwde stek te moeten verlaten. Soms gaan beide ook samen. Een heel persoonlijke afweging en 

beleving. De provincie heeft samen met de betreffende gemeenten gezorgd voor een duidelijk beleid voor wijkers, zodat bewoners weten waar zij 

aan toe zijn. 

 

Verschillende insprekers geven aan dat door het “wijken” van buren voor hen als “blijver” een ongunstig sociaal klimaat overblijft. Bij de planning 

van het aantal ongelijkvloerse kruisingen (viaducten en fietstunnels) is ook rekening gehouden met de sociale samenhang tussen de noordzijde 

en zuidzijde van de weg.  

 

In de huidige situatie staan veel huizen zeer dicht op de weg. Met de nieuwe situatie komt daar een behoorlijke verandering in. In onderstaande 

tabel is weergegeven het aantal woningen dat vóór (huidige situatie) en ná de aanleg van het Combinatiealternatief op een bepaalde afstand tot 

de weg staat. Uit de tabel blijkt dat het aantal woningen dat dicht op de (nieuwe) hoofdrijbaan staat behoorlijk afneemt en dat is in algemene zin 

positief uit een oogpunt van leefbaarheid (zie tabel 2).  

 

Tabel 2; Aantal woningen met afstand tot rand hoofdrijbaan 

< 30 m 30-40 m 40-50 m 

Huidig VKA Huidig VKA Huidig  VKA 

78 10 32 26 24 24 

VKA = voorkeursalternatief  

 

Bovenstaande situatie betekent niet dat het voor iedereen gelijkwaardig of beter wordt. In specifieke gevallen wordt de situatie slechter. Dat is 

helaas niet te vermijden, maar wel heel vervelend voor diegenen die het betreft. Het gaat daarbij om de afweging tussen het meer algemene 

belang van een goede inpassing voor zoveel mogelijk omwonenden tegenover de situatie bij een aantal erven waar de situatie verslechtert.  
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Op grond van de Planschaderegeling kan eventueel een beroep gedaan worden op planschadevergoeding (zie ook thema Ov-06). Dat is een 

regeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening die hiervoor in het verleden in het leven is geroepen en die bij het Provinciaal Inpassingsplan 

voor de provincie van toepassing is. Iedereen heeft daarbij recht op een gelijke behandeling.  

 

De provincie heeft begrip voor de achtergronden van de verzoeken voor een (breder) beleid voor “blijvers”; waarbij de achtergrond is: maak een 

beleid voor die personen/bedrijven die graag weg willen maar niet onder het wijkersbeleid vallen. De provincie ziet daartoe geen mogelijkheden. 

Aankopen van een woning op verzoek, terwijl de woning niet behoeft te worden aangekocht voor realisering van het project, past niet in het 

provinciaal beleid. Zie verder de beantwoording onder thema Ov-06.  

 

‘Blijvers’ die hun woning willen afbreken en op eigen perceel op eigen kosten willen herbouwen, op een grotere afstand van de (nieuwe) weg, 

kunnen deze wens voorleggen aan de gemeente. De gemeente beoordeelt de planologische (on)mogelijkheden. Bij de vrijwillige afbraak en 

herbouw van de woning kan, na overleg met de provincie, bij een woning waar een hogere waarde is vastgesteld, de investering die dan nodig 

zou zijn voor isolerende maatregelen worden gebruikt in het kader van de herbouw. Het gaat dan om investeringen voor isolatiemaatregelen die 

nodig zijn voor de bestaande woning om de norm voor de binnenwaarde te halen. Ook een toegekende planschadevergoeding kan ingezet 

worden voor zo’n herbouw op eigen kosten.  

 

Bij veel “blijvers” dient voor de realisatie van de opwaardering N 340/N48 grond verworven te worden. Deze ‘blijvers’ kunnen al vanaf januari 

2011 met de grondaankoper van de provincie hierover in contact treden. In dat kader kunnen individuele afspraken gemaakt worden over 

condities, mogelijkheden et cetera binnen het geldend planologisch kader. Wensen over bijvoorbeeld de herinrichting van het perceel kunnen in 

dat traject met elkaar besproken worden. Zie hiervoor ook de beantwoording onder thema Ov-08.  

 

In het Provinciaal Inpassingsplan is er voor gekozen om de bestemmingen ‘burgerwoning’ van de particuliere woningen die moeten wijken voor 

de aanleg van de nieuwe weg, ook de delen die buiten het dwarsprofiel van het wegontwerp liggen, ‘weg te bestemmen’. Dat is niet gedaan bij 

de agrarische bedrijfsbestemmingen die, in de gemeente Dalfsen, op een andere manier zijn bestemd en geen afgebakend bouwblok op de 

verbeelding bij het bestemmingsplan hebben.  

Voor de provincie zijn er, met het oog op de realisering van het project N 340/N48, geen redenen om het (verbale) agrarische bouwblok met de 

gebouwen die daarop staan (en die niet weg hoeven voor het wegproject) geheel weg te bestemmen. Verzoeken om de herplaatsing van 

bedrijfswoningen op eigen percelen mogelijk te maken zullen door de betreffende gemeente worden getoetst op de planologische 

(on)mogelijkheden. Gewenste aanpassingen van de (agrarische) bedrijfsbestemming worden daarbij betrokken. 

 

Als compenserende maatregel voor de “blijvers” passen wij over het gehele tracé 2-laags ZOAB (of gelijkwaardig geluidsreducerend asfalt) toe, 

ook met het oog op natuur en recreatie. Op het traject vanaf de Ankum tot aan Arriërveld gaat het om een bovenwettelijke maatregel.  

 

‘Blijvers’ langs de N48 geven aan dat na de openstelling van de rondweg Ommen, de nieuwe N36 (omleiding Ommen), het verkeer en dus het 

geluid op het traject N48 tussen de N36 en Varsen enorm is toegenomen zonder dat er door Rijkswaterstaat aan de N48 geluidreducerende 
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voorzieningen zijn getroffen.  

Bij het project N 340/N48 wordt vervolgens uitgegaan van die toegenomen verkeersdruk bij het berekenen van te nemen maatregelen als gevolg 

van het project N 340/N48. Daardoor kan het zijn dat er minder maatregelen worden getroffen dan nodig zouden zijn geweest indien de 

Omleiding Ommen en het project N 340/N48 samen als één project zouden zijn uitgevoerd. De provincie heeft dit laten uitrekenen. Uit die 

berekening komt naar voren dat de (bovenwettelijke) toepassing van 2-laags ZOAB in het project N 340/N48 ervoor zorgt dat dit verschil beperkt 

is.  

Bij negen woningen geldt wel dat, in de theoretische situatie dat beide projecten als één project zouden worden behandeld, er een hogere 

waarde procedure gevolgd had moeten worden. Naar inschatting zouden bij circa de helft van deze woningen (vier á vijf) isolerende maatregelen 

moeten worden genomen om aan de normen voor de binnenwaarde (33 dB) te voldoen. Sommige bewoners van deze woningen hebben bij het 

Rijk een verzoek ingediend voor nadeelcompensatie in verband met de toegenomen verkeersdruk en de geluidsbelasting op de N48 als gevolg 

van de Omleiding Ommen. Als die niet wordt toegekend, overweegt de provincie, als bovenwettelijke maatregel, bij genoemde 9 woningen een 

aanbod te doen zonodig isolatiemaatregelen aan de woning te nemen om te voldoen aan de binnenwaarde. Hierop wordt bij het voorstel aan 

Provinciale Staten tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan nader ingegaan. 

 

Het door de provincie in samenspraak met de gemeenten opgezette wijkersbeleid gaat onder andere in op de uitbreidingsmogelijkheden van 

bestaande bedrijven, nabij een herbouwlocatie van een wijker. Wijkers kunnen slechts in bepaalde gebieden, onder bepaalde condities en met 

toestemming van de betreffende gemeente een bestemmingsplanherziening opstarten. In die herzieningsprocedure bestaat de mogelijkheid dat 

potentiële buren/gedupeerden een bezwaar/zienswijze indienen tegen dit voornemen. De kans dat bedrijven later beperkt worden in hun 

uitbreidingsmogelijkheden vanwege de komst van wijkers is dus uiterst gering. Mocht er toch een nadelig gevolg zijn dan kan bij de betreffende 

gemeente, ná de vaststelling en onherroepelijk worden van de bestemmingsplanherziening voor de nieuwe locatie voor de woning van een 

wijker, een planschadeverzoek worden ingediend. 

 

Ov-06 Planschade Bij de totstandkoming van de Planstudie BesluitMER en het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan heeft de provincie zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de verschillende algemene en individuele belangen rond het project. Het wegontwerp is binnen de mogelijkheden en technische 

randvoorwaarden zo goed mogelijk ingepast in het landschap en de leefomgeving. Het valt echter niet te voorkomen dat er in individuele 

gevallen (plan- of omrijd-) schade ontstaat (bijvoorbeeld verlies aan tuin, uitzicht en/of privacy of verminderde bereikbaarheid van het bedrijf en 

gronden, en waardevermindering van de woning of het bedrijf) door het wegontwerp c.q. het gewijzigd planologische regime ná vaststelling en 

onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan N 340/N48.  

 

Door de opwaardering van de N 340/N48 en de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen/aansluitingen in relatie tot het onderliggend wegennet, zal 

de bereikbaarheid van individuele panden en bedrijven wijzigen. De gevolgen van deze wijziging pakken per individu/bedrijf verschillend uit.  

Waar mogelijk zal de provincie meewerken aan individuele oplossingen en trachten daarmee eventuele schade te voorkomen en/of te beperken. 

In het kader van de grondverwerving zal hier aandacht aan worden besteed en naar mogelijke oplossingen worden gezocht, bijvoorbeeld door 

ruiling van gronden. In een enkel geval is het in het kader van het beperken van planschade denkbaar om een uitbreiding van een bestaande 

(bedrijfs-)bestemming in het Provinciaal Inpassingsplan op te nemen (zie ook beantwoording bij In-12, In-22 en In-24). 
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Als een bewoner of bedrijf desondanks schade denkt te lijden, bijvoorbeeld als gevolg van waardevermindering van de woning of zijn bedrijf of 

door inkomstenderving, dan kan hij/zij op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening binnen vijf jaar ná het onherroepelijk worden van het 

Inpassingsplan, verzoeken om een tegemoetkoming in de schade. De planschaderegeling in Afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is 

hiervoor het kader. Per situatie beoordeelt een onafhankelijke commissie dan of, en zo ja hoeveel schade door de nieuwe situatie ontstaat. Op dit 

moment, in deze fase van de procedure, kan nog niet met de actieve afhandeling van claims worden begonnen. Het verzoek voor een 

planschadevergoeding moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de schade wordt geleden (de gemeente 

waarin het pand staat).  

Op grond van artikel 6.6, lid 4 Wet ruimtelijke ordening wordt de aanvraag direct doorgezonden aan de provincie waarna Gedeputeerde Staten 

over het verzoek beslissen. Hoewel dus de provincie het Provinciaal Inpassingsplan ontwikkelt en vaststelt dient een planschadeclaim ingediend 

te worden bij de gemeente waar het pand/bedrijf is gevestigd. Bij de bekendmaking van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan 

N 340/N48 zal nader worden ingegaan op de procedure met betrekking tot het indienen van schadeclaims. 

 

Bij de (passieve) verwerving van gronden kan nu al in de taxaties rekening worden gehouden met mogelijke schades. De schadevergoeding 

wordt dan in de overeenkomst voor de grondaankoop opgenomen. Uitkering ervan wordt afhankelijk gesteld van de vaststelling van het 

Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten. 

 

Ov-07 Kosten lagere 

overheden 

De gemeenten Zwolle en Dalfsen wijzen op de kosten die zij direct of indirect moeten maken in verband met het project N 340/N48. De provincie 

neemt, afgezien van de knooppunten A28/N 340/Nieuwleusenerdijk en N48/N36 en de spoorwegkruising, de kosten voor het project N 340/N48 

grotendeels voor haar rekening, inclusief de overige aansluitingen op het onderliggende gemeentelijke wegennet en hanteert daarbij niet de 

zogenaamde ‘potentheorie’ (de potentheorie, die bij ander provinciale projecten wordt toegepast, houdt in dat elke wegbeheerder een deel van 

de aansluiting betaalt afhankelijk van het aantal wegen - poten - dat van die betreffende wegbeheerder uitkomt op de aansluiting). Daar staat 

tegenover dat de provincie na opwaardering van de N 340/N48 verschillende weggedeelten (na herinrichting) om niet in eigendom en beheer wil 

overdragen aan de gemeenten. Afspraken hierover worden vastgelegd in bestuursovereenkomsten. Het overleg daarover is via de stuurgroep 

N 340/N48 gestart.  

De intentie van de provincie is om deze afspraken voor vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan geformaliseerd te hebben in gesloten 

bestuursovereenkomsten. 

Gemeenten moeten als gevolg van het project N 340/N48 ook handelingen verrichten die wettelijk vereist zijn, zoals aanpassingen van het 

bestemmingsplan voor bouwlocaties van wijkers. Daarover heft zij leges. De provincie vergoedt aan wijkers de kosten die zij moeten maken voor 

een bestemmingsplanherziening zoals de leges. 

 

De gevolgen voor het onderliggende gemeentelijke wegennet in de gemeente Dalfsen door het project N 340/N48 zijn niet van dien aard dat 

gemeentelijke wegvakken aangepast moeten worden. Bij veel gemeentelijke wegen in de gemeente Dalfsen neemt volgens de 

verkeersberekeningen de verkeersintensiteit zelfs af.  

 

De gevolgen voor de verkeersafwikkeling op Hessenpoort door het vervallen van de aansluiting van de Bentheimerstraat op de Nieuwleusenerdijk 

worden nu nog onderzocht en zijn onderwerp van overleg tussen provincie en de gemeente Zwolle. 
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Ov-08 Grondverwerving Vanaf 1 januari 2011 kunnen eigenaren zelf contact opnemen met de provincie om, vooruitlopend op de vaststelling van het Inpassingsplan door 

Provinciale Staten, te onderhandelen over de verkoop van (gedeelten van) hun grond(en) en opstallen als die (gedeeltelijk) nodig zijn voor de 

opwaardering van de N 340/N48. Dit wordt de passieve grondverwerving genoemd, omdat de provincie nog niet zelf actief de eigenaren 

benadert. De provincie heeft aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opdracht gegeven deze ‘passieve grondverwerving’ te verzorgen. De actieve 

grondverwerving start zodra het Inpassingsplan door Provinciale Staten is vastgesteld. In de nieuwsbrief van januari 2011 en op de provinciale 

website www.overijssel.nl/N340 staat vermeld hoe hierover met DLG contact kan worden opgenomen.  

Er zal grondverwerving op minnelijke basis, en waar nodig door onteigening, plaatsvinden om het Inpassingsplan te kunnen realiseren. Ook zal 

de provincie grond aankopen om als ruilgrond te kunnen inzetten en grond aankopen om de vereiste natuur- en boscompensatie voor de 

N 340/N48 te kunnen realiseren. De grondverwerving richt zich dus op doelen die gekoppeld zijn aan het project N 340/N48.  

 

In het kader van de grondverwerving en te verrichten taxaties worden ook de overige schades geïnventariseerd en eventuele vergoedingen 

daarvoor in de koopovereenkomsten opgenomen. Uitkering ervan is afhankelijk van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan door 

Provinciale Staten. Bij eigenaren die zich nu melden in het kader van de passieve grondverwerving treedt deze procedure in werking. Het 

initiatief ligt op dit moment, tot de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan, dus bij de eigenaren. 

 

Hoewel de provincie begrip heeft voor de achtergrond van verzoeken voor aankoop van woningen nu de nieuwe weg dichterbij komt te liggen en 

men vreest dat het woongenot daardoor afneemt, ziet zij daartoe geen mogelijkheden. De wetgever heeft in het verleden voor deze problematiek 

de planschaderegeling in de Wet ruimtelijke ordening in het leven geroepen. Aankopen van een woning op verzoek, terwijl de woning niet 

behoeft te worden aangekocht voor realisering van het project, past daar niet bij. Zie verder ook de beantwoording onder thema Ov-06.  

 

Gedurende het proces van grondverwerving worden de kansen voor een kavelruil - vooral rond het nieuwe tracégedeelte vanaf de spoorlijn tot 

de Ankummerdijk- geïnventariseerd en gaat de provincie, in overleg met organisaties, grondeigenaren en grondgebruikers, na of een vrijwillige 

kavelruil in gang gezet kan worden. 

 

Indien er gronden aangekocht worden heeft de eigenaar recht op deskundige bijstand. Bij het passeren van de transportakte wordt de 

vergoeding, volgens Rijkswaterstaatnormen, geregeld.  

 

Het staat grondeigenaren vrij om een beroep te doen op de planschaderegeling in de Wet ruimtelijke ordening, tenzij zij in een 

koopovereenkomst met de provincie dit anders afspreken omdat de planschade in de koopovereenkomst voor de grond is opgenomen. Zie ook de 

beantwoording bij OV-06.  

 

Indien door grondverwerving het bouwblok/-vak wordt verkleind zal per situatie en in overleg met de betrokken gemeente naar een oplossing 

worden gezocht. Omdat dit zeer locatie en bedrijfsspecifiek is, is dit onderdeel van de individuele, op de locatie gerichte onderhandelingen. Om 

planschade te beperken kan in bepaalde gevallen worden overwogen een uitbreiding van een bestaande (bedrijfs-) bestemming in het Provinciaal 
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Inpassingsplan op te nemen (zie ook beantwoording bij In-12, In-22 en In-24).  

Dit kan naar aanleiding van de zienswijzen nog gebeuren vóór vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan, of later door wijziging van het 

Inpassingsplan of in het kader van de herziening van het gemeentelijk bestemmingsplan Buitengebied.  

Het wegontwerp bij De Bese is ter hoogte van De Bese 2 zodanig aangepast dat daar geen grond van het erf behoeft te worden afgestaan. 

 

Insprekers wijzen op de bijzondere ongelukkige situatie die gaat ontstaan aan de Hout Es. Mede door deze reacties heeft de provincie nog eens 

gekeken naar het wegontwerp ter plaatse en het wegontwerp aangepast. Zie verder de beantwoording hiervoor bij deze rubriek en bij In-18. 

 

Ov-09 Looptijd Provinciaal 

Inpassingsplan 

De gemeenten Ommen en Dalfsen vragen de provincie om aan te geven wat de looptijd van het Provinciaal Inpassingsplan wordt op grond van 

art. 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening. De provincie heeft de intentie deze periode zo kort mogelijk te laten zijn en onderzoekt momenteel de 

juridische mogelijkheden om differentiatie (in tijd en/of bestemmingen) in de termijn op te nemen. Het opnemen van deze bepaling en de inhoud 

ervan zal met de betrokken gemeenten worden besproken en in het statenvoorstel ter vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan worden 

opgenomen. 

 

Ov-10 Straatmeubilair Straatmeubilair, waaronder bijvoorbeeld bewegwijzering en lichtmasten, is nog niet ingetekend op de kaarten en visualisatie op de provinciale 

website. De ontwerpen zijn nog niet op dit detailniveau uitgewerkt. Het opstellen van een plan hiervoor gebeurt in de latere realisatiefase. In dat 

plan wordt onder meer de huidige bebording/bewegwijzering aangepast. Over dit plan zal in die periode verder met betrokkenen worden 

gecommuniceerd. 

 

Ov-11 Relatie met 

programma Ruimte voor de 

Vecht en Voortvarend 

Varsen 

De opgave van het programma Ruimte voor de Vecht is ontstaan vanuit waterveiligheid. Het programma is vervolgens een gebiedsprogramma 

geworden en omvat het garanderen van de waterveiligheid, het creëren van een sociaaleconomische impuls en het realiseren van de 

natuuropgaven in het Vechtdal. Dit wordt gedaan in samenhang met andere ontwikkelingen en door versterking van de ruimtelijke kwaliteit in 

het gebied. De kern van het programma is de verdere toekomstvaste omvorming van de rivier de Vecht tot een veilige, herstelde halfnatuurlijke 

laaglandrivier. Tegelijkertijd worden de kansen en opgaven voor waterkwaliteit, natuur, recreatie, landbouw, landschap en cultuur meegenomen. 

Ontwikkelingen binnen een zone van circa vijf kilometer ten noorden en ten zuiden van de rivier, die een relatie hebben met de rivier worden 

meegenomen. Ontwikkelingen en projecten binnen het Vechtdal, als bijvoorbeeld de N 340 zijn en worden afgestemd met het programma 

Ruimte voor de Vecht. De programma’s Ruimte voor de Vecht en Voortvarend Varsen worden niet gedwarsboomd door het project N 340/N48. 

 

De provincie Overijssel ambieert een goede landschappelijke inpassing van de N 340/N48 over het gehele tracé. Het gaat de provincie niet alleen 

om de weg zelf maar ook om de wijdere omgeving. Het doel is om de weg zo goed mogelijk in het landschap in te passen, zodanig dat 

uiteindelijk sprake is van een landschappelijke versterking van weg én omgeving. De landschappelijke versterking van de weg en de omgeving is 

het leidende principe geweest bij het ontwerpproces van de N 340/N48. De provincie heeft dit principe uitgewerkt in de Landschappelijke Visie + 

Ontwerp, met een bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de kunstwerken, zoals gevoegd bij de Planstudie BesluitMER N 340/N48. In dit ontwerp is 

rekening gehouden met het rivierenlandschap en de andere voorkomende landschapstypen. Hieraan is tevens uitwerking gegeven bij de 

verschillende knooppunten, waaronder het knooppunt Varsen. De vormgeving van het knooppunt is zodanig, dat het zuidoostelijke kwadrant van 

het knooppunt, voor wat betreft het ruimtebeslag, zo veel mogelijk wordt ontzien. Dit is gunstig voor het landschap, de aanwezige landbouw en 
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de archeologische waarden.  

 

Deze landschapsvisie is ook leidend voor een investeringsprogramma/kwaliteitsimpuls voor de wijdere omgeving, dat de provincie wil (laten) 

uitvoeren. Dat moet zorgen voor een goede relatie tussen weg, landschap en leefomgeving. Een plan van aanpak hiervoor is door het Oversticht 

opgesteld samen met leden van de consultatiegroep N 340 (Plan van Aanpak ‘Investeren in landschap en leefomgeving’).  

 

De meer noordelijke tracering van het westelijk deel van de nieuwe N 340 biedt kansen voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied 

(“Vechtcorridor Noord” genoemd). De gemeente Zwolle, in overleg met de gemeente Dalfsen en andere betrokkenen, pakt de uitwerking op van 

de Gebiedsontwikkeling ‘Vechtcorridor Noord’, vanaf de A28 langs het tracégedeelte van de nieuwe N 340 tot voorbij de spoorlijn. In dat kader 

gaat de gemeente ook na, in overleg met de provincie, hoe het beeldenpark Anningahof op een andere plek in deze corridor kan worden 

ingepast. Doel is een duurzame ontwikkeling van de “Vechtcorridor Noord” met een goed ingepaste oude en nieuwe N 340. Op deze manier 

levert het project N 340/N48 een bijdrage aan het programma ‘Ruimte voor de Vecht’.  

 

Bij de opwaardering van de N 340/N48 worden ook maatregelen getroffen zoals de toepassing van 2-laags ZOAB, de bouw van ecoducten en de 

aanleg van faunapassages, waardoor nadelige invloeden zoveel mogelijk worden verzacht of voorkomen danwel de situatie zelfs verbetert ten 

opzichte van de bestaande en/of autonome situatie.  

 

De provincie heeft in het kader van de Structuurvisie N 340/N48 (14 oktober 2009 vastgesteld door Provinciale Staten) de verschillende belangen 

bij de tracékeuze afgewogen waaronder de belangen van de Ecologische hoofdstructuur. Het beleid uit de Omgevingsvisie is daarbij van 

toepassing en dan gaat het om de ‘generieke keuzes’, de ‘ontwikkelingsperspectieven’ en de ‘Gebiedskenmerken van provinciaal belang’.  

Bij de tracékeuze in 2009 is daarbij onder meer het volgende overwogen. 

Het Combinatiealternatief sluit in belangrijke mate aan bij de benadering volgens de SER-ladder (bestaande wegen waar mogelijk benutten). Het 

mijdt Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) en de twee grondwaterbeschermingsgebieden Witharen en Vechterweerd, maar gaat tussen 

Oudleusen en Varsen - via de bestaande maar te verbreden weg - door de Ecologische hoofdstructuur. Bij het noordelijke tracé wordt het 

grondwaterbeschermingsgebied Vechterweerd vermeden maar het grondwaterbeschermingsgebied Witharen doorsneden, evenals een LOG en de 

(huidige). Ecologische hoofdstructuur ter plaatse van een Robuuste verbindingszone. Het contrast tussen dynamische en luwe gebieden komt 

enerzijds door het noordelijke tracé onder druk te staan en anderzijds biedt het noordelijke tracé kansen voor afwaardering van de huidige N 340 

tot een erftoegangsweg en wordt het omringende gebied daar dan meer verkeersluw. Het Combinatiealternatief voorkomt dat er een extra weg 

bijkomt (minder versnippering) en laat het bestaande contrast in Noordoost Overijssel in stand. Provinciale Staten hebben rekening houdend met 

deze deels tegengestelde invalshoeken en belangen uit de Omgevingsvisie en de resultaten van de Planstudie PlanMER gekozen voor het 

Combinatiealternatief. In de Structuurvisie N 340/N48 is deze afweging uitgebreider opgenomen. 

 

De tekst in de Toelichting van het Provinciaal Inpassingsplan over de aantasting van de Ecologische hoofdstructuur en het al dan niet voorhanden 

zijn van alternatieven hebben wij gelet op de inspraakreacties en het bovenstaande aangepast. 

 

In verband met de aantasting van de Ecologische hoofdstructuur tussen Oudleusen en Varsen worden zowel mitigerende (verzachtende) als 
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compenserende maatregelen getroffen. Bij de mitigerende maatregelen gaat het om de (bovenwettelijke) toepassing van 2-laags ZOAB, de bouw 

van twee ecoducten (een over de N 340 en een over de N48) en de aanleg van faunapassages waarmee de relaties tussen natuurgebieden 

worden gewaarborgd en nadelige invloeden zoveel mogelijk worden verzacht of voorkomen danwel de situatie zelfs verbetert ten opzichte van de 

bestaande en/of autonome situatie. In het compensatieplan zoals gevoegd bij de Toelichting van het Provinciaal Inpassingsplan is opgenomen 

hoe de compensatie van natuur en bos plaatsvindt. 

 

Ov-12 Inspraakreactie op 

PlanMER/Structuurvisie / 

brieven 

Voor verwijzingen naar eerder ingediende zienswijzen op het ontwerp van de PlanMER/Structuurvisie N 340/N48 in 2009 geldt dat de 

beantwoording hier niet wordt herhaald. In 2009 is een Reactienota opgesteld waarin die zienswijzen zijn beantwoord. Deze Reactienota van 

2009 is te vinden op www.overijssel.nl/N340. Voor verwijzingen naar eerder ingediende reacties op de Startnotitie m.e.r. kan gemeld worden dat 

daarover is besloten bij vaststelling van de richtlijnen m.e.r. in juni 2008. Voor verwijzingen naar eerder ingediende reacties op de concept 

inrichtingsvarianten van november 2010 geldt dat deze zijn beantwoord door Gedeputeerde Staten in de zogenaamde Variantennota. Deze nota 

is te bekijken en te downloaden op de (provinciale) website www.overijssel.nl/N340. 

 

Ov-13 Afsluiting In deze Reactienota is de rubriek Afsluiting opgenomen waarin afsluitende woorden/alinea’s van de inspraakreacties zijn opgenomen. Een rubriek 

waarin insprekers hun argumenten nog eens samenvatten of kenbaar maken uit te zien naar een voor hen goede uitkomst van de 

besluitvorming. In enkele gevallen wordt de provincie veel wijsheid toegewenst bij het maken van deze moeilijke en complexe afweging(en). De 

inhoudelijke behandeling van de reacties vindt plaats bij de verschillende thema’s in deze Reactienota. 

 

Ov-14 model reactiebrief Inspreker heeft abusievelijk een - door een andere inspreker ter hand gestelde - model inspraakreactie ingezonden. De thema’s in de model 

inspraakreactie zijn in deze Reactienota bij de verschillende thema’s besproken en beantwoord. Voor de inhoudelijke behandeling wordt daarnaar 

verwezen.  

 

Pl-00 PlanMER  

Pl-01 Nut en noodzaak 

(Verkeerscijfers/-prognoses) 

 

 

In de provinciale Structuurvisie N 340/N48 van 14 oktober 2009 is het Combinatiealternatief gekozen en heeft ook de afweging plaatsgevonden 

voor wat betreft: “Nut en noodzaak”. Naar aanleiding van het ontwerp van die Structuurvisie zijn in 2009 zienswijzen ingediend en beantwoord in 

een Reactienota. De inspraakreacties in 2011 op de Planstudie BesluitMER en het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan met betrekking tot “Nut 

en Noodzaak” komen grotendeels overeen met de zienswijzen in 2009. Hierna wordt op hoofdlijnen nogmaals ingegaan op “Nut en noodzaak”. 

De beantwoording ligt in de lijn van de Structuurvisie N 340/N48 en de Reactienota van 2009. 

Bij de afweging voor een verbreding tot 2x2 is niet alleen het criterium capaciteit van de weg bezien, maar ook het criterium: reistijd van het 

totale traject. Bij het Combinatiealternatief is voor het oostelijke deel van de N 340 een dimensionering als 2x1-strooksweg voorzien. Voor een 

verdere onderbouwing van de gekozen inrichting van het Combinatiealternatief, wordt verwezen naar de “Structuurvisie N 340 Zwolle - Ommen / 

N 48 Varsen – Arriërveld”, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 14 oktober 2009. Deze beleidsnota is te bekijken en te downloaden op de 

(provinciale) website www.overijssel.nl/N340; 

� Het verkeersaanbod in de spitsen is uiteraard het grootst. In de provinciale Omgevingsvisie (2009) zijn de gewenste kwaliteitsnormen 

aan het type weg en de afwikkeling in de spitsen gekoppeld. De N 340 maakt in de Omgevingsvisie onderdeel uit van de 

hoofdinfrastructuur en is aangewezen als een stroomweg 100 km/uur omdat het (in combinatie met de Omleiding Ommen en de N34) 
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gaat om een verbinding tussen een stedelijk centrum (Zwolle) en een streekcentrum Hardenberg; 

 

� Het verkeersmodel is naar beste en meest actuele inzichten opgesteld, ook voor wat betreft de bevolkingsontwikkeling en de 

ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de regio. De recent ingetreden recessie is daarin niet meegenomen maar het gaat bij 

infrastructuurplannen ook om ontwikkelingen voor de middellange en langere termijn (2030). Wel is een gevoeligheidsanalyse 

uitgevoerd met 50% mindere groei van het aantal arbeidsplaatsen en inwoners in Noordoost Overijssel. Dat levert slechts een 

vermindering van de verkeersgroei op van 3 tot 4% in 2020 (zie paragraaf 3.5 in deel A van de Planstudie PlanMER N 340); 

� Door de recessie zijn op de huidige N 340 de jaarlijkse verkeersintensiteiten in de periode 2007-2010 ongeveer gelijk gebleven. Als de 

economie weer aantrekt groeit het verkeer weer; 

� Het alternatief van de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Wageningen, namelijk het aanpakken van de knelpunten, komt 

grotendeels overeen met het nulplusalternatief zoals dat in het PlanMER is opgenomen. Dit alternatief is op effecten beoordeeld en 

maakt dus onderdeel uit van de bestuurlijke afweging. Uit de effectscores blijkt evenwel dat het nulplusalternatief onvoldoende 

probleemoplossend is, waardoor de situatie in feite alleen maar verslechtert. In de zienswijzen op de ontwerp Structuurvisie is de 

zogenoemde ‘duurzame variant’ van de stichting ‘Duurzaam door het Vechtdal’ ook naar voren gebracht. In de Reactienota (juni 2009, 

bijlage IV bij het statenvoorstel Structuurvisie N 340/N48) wordt hier in paragraaf 3.19 op pagina 68 uitgebreid ingegaan en onder meer 

aangegeven dat deze ‘duurzame variant’ ten onrechte wordt vergeleken met het Netwerk80 alternatief uit de Planstudie PlanMER; 

� Carpoolen, thuiswerken en Openbaar vervoer kunnen slechts een beperkte bijdrage leveren en zijn niet als een afzonderlijk oplossend 

alternatief voor het toenemende autoverkeer te beschouwen. In het PlanMER (zie onder andere paragrafen 3.2 en 4.3 van deel A 

hoofdnota Planstudie PlanMER) is dit voor het Openbaar vervoer onderzocht en beargumenteerd; 

� Opwaardering van de N35 heeft nauwelijks invloed op de verkeerstromen via de N 340. Met de N35 worden andere verkeersrelaties 

bediend; 

� Bij de keuze tussen 80 km/uur of 100 km/uur gaat het om meer dan alleen een verschil in snelheidsregime. Het gaat ook om het 

wegprofiel dat daar bij hoort en het daaraan gekoppelde veiligheidsniveau. Voor een 100 km/uur-weg gelden andere inrichtingsprincipes 

(in het kader van Duurzaam Veilig) dan voor een 80 km/uur-weg, zoals dwarsprofiel, lengteprofiel, aantal aansluitingen, boogstralen en 

dergelijke. Een alternatief met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen maar 80 km/uur combineert kenmerken van een 

gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur met 1x2 rijstroken) met die van een stroomweg (ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen en 2x1 

rijstroken). Dit staat haaks op het principe van een duurzaam veilige inrichting van een weg waarbij uitgangspunt is dat de 

weginrichting het (snelheids-)gedrag moet oproepen dat bij die weg hoort. De gemiddelde snelheid op een 2-strooks 100 km-uur weg 

ligt hoger dan de gemiddelde snelheid op een 2-strooks 80 km/uur-weg; 

� Het uitgangspuntendocument regionale verkeersstudies, dat de uitgangspunten voor het verkeersmodel bevat, wordt door het rijk 

jaarlijks geactualiseerd. Deze uitgangspunten voor het prognosejaar 2020 (waaronder het EC-scenario), worden landelijk in 

verkeersprojecten gehanteerd en gebruikt in het verkeersmodel Zwolle-Hardenberg. Er is dus geen eigen provinciaal onderzoek naar 

demografische ontwikkelingen; 

� Het Combinatiealternatief gaat uit van een 2x1 strooks autoweg 100 km/uur (in aansluiting op de rest van de verbinding richting 

Drenthe en verder: omleiding Ommen en N34), met op de drukste delen van dit alternatief 2x2 rijstroken (westelijke omleiding bij 

Zwolle tot Dedemsweg/Koesteeg en N48 tussen knooppunt Varsen en knooppunt Arriërveld). Hierdoor wordt tussen Zwolle en Ommen 
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een verbetering van de gemiddelde reistijd in de spits bereikt. Het middendeel van het traject (vanaf Dedemsweg/Koesteeg tot 

knooppunt Varsen) heeft in dit alternatief, net als op de rest van de verbinding N 340 / N34 richting Drenthe, 2x1 rijstroken. De 

verkeersintensiteit op de N 340 tussen de Ankummerdijk en de Dedemsweg is zo groot dat niet met een inrichting als 2x1 weg kan 

worden volstaan; 

� In de fase van de Plan-MER is, op basis van een integrale afweging van alle criteria, gekozen voor een tracé en dimensionering van de 

weg volgens het Combinatiealternatief. Dit alternatief zal volgens berekeningen geen verkeer van de A28 overnemen. Eventuele 

toekomstige aanpassing van de capaciteit wordt niet alleen op het criterium capaciteit van de weg gebaseerd, maar ook op het criterium 

reistijd van het totale traject; 

� Het verkeersmodel is opgesteld in het kader van de Planstudie PlanMER. Daarin is ook het onderliggende wegennet opgenomen. In de 

rapportage (zie hoofdrapport PlanMER en deelrapporten) is bij de verschillende alternatieven aangegeven hoe de verhouding is tussen 

de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet en op het onderliggende wegennet. In de Planstudie BesluitMER is hetzelfde 

verkeersmodel gebruikt en is de voorkeursvariant daarmee doorgerekend; 

� Het verkeersmodel is naar beste en meest actuele inzichten opgesteld. De verdeling van het verkeer over de diverse gemeentelijke 

wegen is niet aangenomen, maar is berekend op basis van snelste reistijd en beschikbare capaciteit. De verdeling van het verkeer van 

en naar Dalfsen over de twee aansluitingen Ankummerdijk en Koesteeg/Dedemsweg is niet 50/50, maar ongeveer 40/60. De 

etmaalintensiteit op de parallelweg vanaf de Ankummerdijk naar de Leemculeweg wordt in het verkeersmodel berekend op afgerond 

1.200 motorvoertuigen per etmaal (2020). Ook al zouden de intensiteiten hoger worden dan berekend, dan nog blijven ze binnen de 

bandbreedte die voor erftoegangswegen acceptabel is (5.000 tot 6.000 mvt/etmaal). Dat geldt ook als landbouwvoertuigen - die niet in 

het verkeersmodel zitten - daarbij worden gerekend; 

� Het verkeersmodel berekent de snelste route voor bewoners van Dalfsen van en naar de nieuwe N 340. Het gaat niet om aannames, 

maar om een rekenkundige benadering van de toekomstige verkeerssituatie met het verkeersmodel. Het verkeersmodel is naar beste 

inzichten opgesteld. Bij de opbouw van het verkeersmodel zijn de verkeerstellingen van 2007 gebruikt om het model te ijken. De 

verdeling van het verkeer over de twee aansluitingen bij Dalfsen en de diverse gemeentelijke wegen is niet aangenomen, maar is 

berekend op basis van snelste reistijd en de beschikbare capaciteit (dat laatste is vooral relevant in relatie tot de nieuwe N 340 die tot 

Koesteeg 2x2 rijstroken heeft); 

� De aansluitingen op de N 340 bij Dalfsen worden in het voorkeursalternatief aangepast. De aansluiting met de Koesteeg wordt 

ongelijkvloers. De aansluiting van de Engellandweg wordt opgeheven en ‘verplaatst’ naar de aansluiting bij de Ankummerdijk. De lokale 

route via de Leemculeweg naar de N 340 wordt hierdoor langer. Uit berekeningen met het verkeersmodel blijkt dat een deel van het 

verkeer dat in de autonome situatie nog over de Leemculeweg rijdt, in het voorkeursalternatief kiest voor de Koesteeg; 

� De voorkeursroute van Dalfsen naar Zwolle loopt nu al via de Koesteeg en N 340. Door de maatregelen van het voorkeursalternatief 

(zoals de ongelijkvloerse aansluiting op de N 340 en de snelheidsverhoging op de N 340) zal de route via de Koesteeg voor meer 

inwoners uit Dalfsen de meest snelle en aantrekkelijke route zijn; 

� De route via de Leemculeweg is voor een kleiner deel van de inwoners interessant en zal door het voorkeursalternatief alleen maar 

minder aantrekkelijk worden; 

� De zuidelijke parallelweg wordt naar aanleiding van de inspraakreacties tussen de aansluiting Ankummerdijk en de Leemculeweg wel 

verbreed aangelegd en krijgt fietssuggestiestroken (zie verder beantwoording bij In-02); 
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� Op de route van de schoolgaande fietsers van Dalfsen via gemeentelijke wegen naar de Hessenweg richting Zwolle nemen de 

verkeersintensiteiten van het snelverkeer bij uitvoering van het Combinatiealternatief af, vooral omdat een aansluiting bij De 

Broekhuizen op de hoofdrijbaan van de nieuwe (verlegde) N 340 ontbreekt. 

 

Re-00 Regels  

Re-01 2-laags ZOAB In de regels van een bestemmingsplan/inpassingsplan zijn en worden over de toepassing van ZOAB geen geboden opgenomen. Bij het 

Provinciaal Inpassingsplan hoort een akoestisch onderzoek. In dit onderzoek is uitgegaan van 2-laags ZOAB (of gelijkwaardig geluidsreducerend 

asfalt). Op dit onderzoek zijn ook de aanvragen voor de hogere waarden gebaseerd. Bij het niet toepassen van 2-laags ZOAB zou worden 

afgeweken van het bij het Provinciaal Inpassingsplan behorende akoestisch onderzoek en dat is niet toegestaan. Het akoestisch onderzoek is een 

bijlage bij de Toelichting van het Provinciaal Inpassingsplan.  

 

Re-02 Bestemming verkeer Provinciale Staten hebben in de Structuurvisie N 340/N48 van oktober 2009 het aantal rijstroken voor de verschillende trajecten opgenomen. In 

het Provinciaal Inpassingsplan is daarom in de regels de beperking opgenomen waar 2x2 en waar 2x1 rijstroken mogen worden aangelegd. 

Aanpassen van het gedeelte 2x1 naar 2x2 rijstroken kan om die reden niet uitgevoerd worden binnen dit Provinciaal Inpassingsplan. Aanpassing 

vereist ook een aanpassing van het akoestisch onderzoek. Voor een wijziging van het aantal rijstroken zou een nieuwe procedure gevolgd 

moeten worden en nieuwe besluitvorming moeten plaatsvinden.  

 

Re-03 Definities De mogelijkheid om parallelwegen aan te leggen wordt specifiek opgenomen in de planregels.  

Een definitie van een doorgaande rijstrook is niet gebruikelijk en evenmin noodzakelijk en wordt derhalve niet opgenomen.  

 

Re-04 Vergunningen Als in een inpassingsplan niet expliciet bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten worden voorbehouden gaan deze conform artikel 2.4, lid 1 Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) over op het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar het betrokken 

project 'in hoofdzaak' zal worden of wordt uitgevoerd.  

 

In dit Provinciale Inpassingsplan is er voor gekozen om de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van 

gebouwen, conform artikel 3.1, onderdeel a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) toe te kennen aan Gedeputeerde Staten. 

 

To-00 Toelichting  

To-01 Leefbaarheid Algemeen 

Het thema Leefbaarheid kent een grote diversiteit aan onderwerpen afhankelijk van de persoonlijke beleving en invulling van de voorgenomen 

plannen. Ook gezondheid wordt er toe gerekend. Het thema is complex en betrekkelijk subjectief, wat voor de één acceptabel is, kan voor de 

ander onleefbaar zijn. Enkele “technische” aspecten/onderwerpen van Leefbaarheid als bijvoorbeeld geluid, (fijn)stof, licht, verkeersonveiligheid 

worden ook specifiek bij de beantwoording van de verschillende deelreacties besproken. Bijvoorbeeld To-02 (akoestisch onderzoek), To-03 

(Geluidsoverlast rondom N48 na openstelling N36), To-04 (luchtkwaliteit), To-06 (lichthinder), In-01 (N 340/N48 ligging / profielbreedte / 

verkeersveiligheid (de basisuitgangspunten)) en Ov-06 (planschade). Ook aan het aspect natuur wordt afzonderlijk aandacht besteed (To-05).  
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In de huidige situatie levert bewoning naast of nabij de N 340 al leefbaarheidsproblemen op. De leefbaarheid staat in toenemende mate onder 

druk door geluidsoverlast, luchtkwaliteit, verkeersonveiligheid en barrièrewerking. Deze situatie neemt verder toe bij ongewijzigd beleid en 

toename van het verkeer.  

 

De aspecten geluidhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid bij wegverkeer, mede in relatie tot de gezondheid, zijn opgenomen in de door 

Provinciale Staten vastgestelde Richtlijnen m.e.r. van juni 2008. Het onderzoek is in overeenstemming daarmee uitgevoerd. In de onderzoeken 

en besluitvormingsstukken worden deze hinderaspecten gerangschikt onder ‘woon- en leefmilieu’ en/of ‘leefbaarheid’. Bij de tracékeuze in 2009 

is hiermee door Provinciale Staten expliciet rekening gehouden (zie onder andere statenvoorstel van juni 2009). Onderkend is dat het noordelijk 

tracé, doordat er veel minder bewoning is, vanuit louter de gezichtspunten ‘woon- en leefmilieu’ en/of ‘leefbaarheid’ beter scoort dan het 

Combinatiealternatief. Maar er is bij de tracékeuze sprake van afweging van meerdere belangen. Voor wat de betreft de gezondheidsaspecten 

moet uiteraard op z’n minst aan de wettelijke randvoorwaarden voldaan worden. In de uitwerking van het Combinatiealternatief beoogt de 

provincie daarnaast een verbetering ten opzichte van de situatie zonder opwaardering van de N 340. Naar de mening van de provincie is zij 

daarin voor het project als geheel geslaagd. Dat betekent helaas niet dat het voor elke individuele bewoner een verbetering oplevert.  

 

De hoofddoelstelling voor de N 340/N48, zoals opgenomen in de vastgestelde Structuurvisie N 340/N48 (2009) luidt als volgt: “Het zo duurzaam 

mogelijk verbeteren van de doorstroming, verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en in de omgeving van de N 340 / N48, als onderdeel van de 

totale regionale oost-westverbinding en met voorkoming van sluipverkeer”.  

 

Voor “leefbaarheid” is dit in dezelfde Structuurvisie als volgt geconcretiseerd: 

� Het verminderen of zoveel mogelijk voorkomen van visuele hinder, lichthinder en barrièrewerking voor de mens; 

� Het voldoen aan de grenswaarden voor luchtverontreiniging en geluidhinder. 

Bij de uitwerking van het wegontwerp voor het Combinatiealternatief is dit nader ingevuld, onder andere door de situering van de hoofdrijbaan. 

 

Gezondheid en geluid 

In de Planstudie BesluitMER en het Akoestisch onderzoek voor het Provinciaal Inpassingplan is het aspect geluid uitgewerkt. De provincie kiest er 

in het Provinciaal Inpassingsplan voor om 2-laags ZOAB toe te passen over het gehele tracé van het Combinatiealternatief. Dat is meer dan de 

Wet geluidhinder eist en dat wordt vooral gemotiveerd vanuit de gewenste leefbaarheid (waaronder gezondheidsaspecten), de natuurbelangen 

(o.a. Ecologische hoofdstructuur) en de recreatieve waarden. Dit betekent dat de situatie ten opzichte van de zogenaamde referentiesituatie 

(situatie in de toekomst zonder project / autonome ontwikkeling) over het geheel gezien aanzienlijk verbetert.  

De toepassing van 2-laags ZOAB wordt gecombineerd met een inrichting van het Combinatiealternatief waarbij de uitbreiding van de 

hoofdrijbaan zoveel mogelijk aan één zijde is gelegen. In de huidige situatie staan 78 woningen binnen een afstand van 30 meter van de 

hoofdrijbaan en in de voorkeursvariant zijn dat er nog 10.  

 

Aantal woningen met afstand tot rand hoofdrijbaan 

< 30 m 30-40 m 40-50 m 
Huidig VKA Huidig VKA Huidig  VKA 

78 10 32 26 24 24 
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VKA = voorkeursalternatief  

 

Uit het Akoestisch onderzoek behorende bij het Provinciaal Inpassingplan blijkt dat hierdoor bij nagenoeg alle woningen de geluidbelasting onder 

de 60 dB ligt, de norm die de GGD hanteert. Volgens de GGD is uit onderzoek bekend dat hart- en vaatziekten als gevolg van geluidbelasting pas 

optreden bij een gevelbelasting van meer dan 60 dB. 

 

Voor wat betreft de scholen gelden de volgende afstanden: 

 

Afstand scholen tot rand hoofdrijbaan 

Scholen Huidig VKA 

School Ankum 42 meter 47 meter 

School Oudleusen 53 meter 67 meter 

 

Ook de geluidbelasting bij de basisscholen neemt af, enerzijds door de toepassing van 2-laags ZOAB en anderzijds door de grotere afstand tot de 

hoofdrijbaan. 

 

Geluidbelasting bij scholen 

Scholen 2014 VKA 2025 

2-laags ZOAB 

School Ankum 57,37 dB 54,5 dB  

School Oudleusen 59,17 dB 53,52 dB 

 

Zie ook de beantwoording bij To-12. 

 

Gezondheid en luchtkwaliteit 

Uit de Planstudie PlanMER en de Planstudie BesluitMER blijkt dat de wettelijke normen bij alle alternatieven en varianten niet worden 

overschreden. 

 

In de Planstudie BesluitMER N 340/N48 zijn de verschillende inrichtingsvarianten van het Combinatiealternatief beoordeeld op basis van belast 

oppervlak, adressen en kilometer weglengte in concentratieklassen. Voor alle onderzochte inrichtingvarianten en het voorkeursalternatief (VKA) 

geldt een afname in belast oppervlak en adressen per concentratieklasse voor zowel NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijnstof).  

 

In het Provinciaal Inpassingsplan is de conclusie opgenomen dat de grenswaarden uit de Wet Milieubeheer na ingebruikname van de nieuwe 

N 340/N48 niet worden overschreden en dat ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 

Hiermee wordt voldaan aan artikel 5.16 lid 1 sub a van de Wet Milieubeheer. 
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De Planstudie BesluitMER toont aan dat ruimschoots wordt voldaan wordt aan de wettelijke normen en dat wordt hierna toegelicht.  

De inrichtingsvarianten en het voorkeursalternatief zijn in de Planstudie BesluitMER op NO2 en PM10 beoordeeld met 7 concentratieklassen. Bij 

de hoogste klasse wordt de grenswaarde van 40 µg/m³ overschreden.  

 

Indeling concentratieklassen in 

Planstudie BesluitMER 

NO2 PM10 

<15 µg/m³ 1
1
 

15-20 µg/m³ 

0-20 µg/m³ 

2 20-25 µg/m³ 20-25 µg/m³ 

3 25-30 µg/m³ 25-30 µg/m³ 

4 30-35 µg/m³ 30-32,6 µg/m³ 

5 35-38 µg/m³ 32,6-38 µg/m³ 

6 38-40 µg/m³ 38-40 µg/m³ 

7 (boven grenswaarde) 40-45 µg/m³ 40-45 µg/m³ 

 

Bij de toetsing op NO2 bevinden bij het VKA alle adressen (behalve 1) zich binnen de laagste drie klassen. In het ‘Handboek 

Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu 2010’ levert dat een GES-score van 4 op. Als de directe omgeving bij de A28 (invloed A28) buiten 

beschouwing wordt gelaten dan vallen alle adressen binnen de laagste klasse voor NO2.  

Bij de toetsing op PM10 bevinden bij het VKA alle adressen zich in de tweede klasse. In het ‘Handboek Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu 

2010’ levert dat een GES-score van 4 op. 

De beide scholen (Ankum en Oudleusen) liggen in de laagste concentratieklasse voor NO2 en de tweede concentratieklasse voor PM10 (GES-

score 4). 

 

In het ‘Handboek Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu 2010’ wordt bij GES-scores van 5 en hoger een toename van luchtwegsymptomen 

voorzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 In de kaartbijlage van de Planstudie BesluitMER is de eerste klasse voor NO2 nader onderverdeeld in <15µg/m³ en 15-20 µg/m³ 
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Kaartfragment NO2 concentratie bij VKA (uit Planstudie BesluitMER (Oudleusen e.o.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartfragment PM10 concentratie bij VKA (uit Planstudie BesluitMER (Oudleusen e.o.)) 
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Net als bij het geluidsaspect is bij het aspect luchtkwaliteit de wijziging in het aantal woningen dicht bij de weg ook van belang.  

 

Aantal woningen met afstand tot rand hoofdrijbaan 

 

< 30 m 30-40 m 40-50 m 

Huidig VKA Huidig VKA Huidig  VKA 

78 10 32 26 24 24 

VKA = voorkeursalternatief  

 

Voor wat betreft de scholen geldt het volgende: 

 

Afstand scholen tot rand hoofdrijbaan 

Scholen Huidig VKA 

School Ankum 42 meter 47 meter 

School Oudleusen 53 meter 67 meter 

 

Bij de basisschool te Ankum wordt bovendien de parallelweg voor doorgaand verkeer verschoven en krijgt de bestaande parallelweg daar vooral 

een functie voor het brengen en halen van kinderen met “éénrichting verkeer’” 

 

Gezondheid en externe veiligheid 

Zie beantwoording bij To-10. 

 

Gezondheid en trillingen 

In Nederland is geen formele wetgeving met betrekking tot trillingen als gevolg van wegverkeer van toepassing. De effecten van grondtrillingen 

kunnen zijn schade aan gebouwen en/of hinder bij personen. Schade aan gebouwen als gevolg van verkeer op een provinciale weg treedt in de 

praktijk eigenlijk niet op. De trillingsniveaus zijn daarvoor te laag (lager dan 2 mm/s). Met een trillingsniveau vanaf ca. 0.3 mm/s kunnen 

trillingen voelbaar zijn en vanaf 0.6 mm/s goed voelbaar. De praktijk leert dat waarden van 0.3 mm/s of meer alleen optreden op zeer korte 

afstand van een weg wanneer daar een grote oneffenheid (denk aan een verkeersdrempel) aanwezig is.  

 

Inpassing in omgeving 

Door de opwaardering van N 340/N48 worden het landschap (onder andere uitzicht) en de sociale cohesie langs de weg beïnvloed. Met het 

voorgestelde wegontwerp, met nog enkele aanpassingen naar aanleiding van inspraakreacties, streeft de provincie een balans na tussen 

enerzijds de uitgangspunten van een stroomweg en anderzijds de inpassing in de omgeving. Bij de inpassing is zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de inbreng vanuit de omgeving in de verschillende stadia van de planvoorbereiding. Een duidelijk voorbeeld dat de provincie oog 
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heeft voor leefbaarheid is het toepassen van 2-laags ZOAB (of gelijkwaardig geluidsreducerend asfalt) over het gehele tracé, terwijl dit niet 

wettelijk vereist is. Dit zorgt ervoor dat bij realisering van het Combinatiealternatief de geluidbelasting in de toekomstige situatie in het algemeen 

beter is dan in de toekomstige situatie zonder het Combinatiealternatief en zonder geluidsreducerend asfalt. Feit is ook dat door de situering van 

de hoofdrijbaan en de toepassing van 2-laags ZOAB er geen geluidswallen of geluidsschermen nodig zijn en dat is positief voor de (visuele) 

inpassing. Wel is sprake van een aantal woningen waarvoor een hogere waarde procedure gevolgd wordt vóór vaststelling van het Provinciaal 

Inpassingsplan (zie antwoord bij To-02). 

 

Mede ter ondersteuning van de Leefbaarheid voert de provincie samen met de bewoners het programma ‘Investeren in landschap en 

leefomgeving’ voor de N 340/N48 uit. Bij het resultaat gaat het om fysieke en zichtbare maatregelen in een brede zone langs de N 340 (circa 500 

meter aan elke kant van de weg). Maatregelen die de identiteit van het gebied versterken en bijdragen aan de beleving van het gebied. Kennis- 

en adviesorganisatie Het Oversticht heeft in opdracht van de provincie hiervoor het plan van aanpak gemaakt. Het voorstel houdt in dat 

bewoners zelf zoveel mogelijk inhoud geven aan het investeringsprogramma en zelf mede de maatregelen uitvoeren. Hiervoor krijgen bewoners, 

grondgebruikers en/of grondeigenaren subsidie uit het investeringsprogramma. De provincie Overijssel faciliteert het proces (door inschakeling 

van bijvoorbeeld Landschap Overijssel en andere deskundige organisaties) en legt de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de bewoners neer. 

De consultatiegroep N 340 heeft geadviseerd de uitvoering van dit programma te starten na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan als de 

discussie over de gewenste inrichting is afgerond. Voor het Programma ‘Investeren in Landschap en Leefomgeving is bij Agentschap NL (VROM) 

in het kader van het programma “Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland” een subsidie verkregen voor de kosten van 

procesbegeleiding.  

 

Barrièrewerking 

Bij het ontwerp van de weg heeft de provincie rekening gehouden met de structuur van en de verkeersafwikkeling op het onderliggend 

wegennet. Daar waar zich ongewenste (leefbaarheids) ontwikkelingen zouden kunnen voordoen, is het wegontwerp daarop aangepast en worden 

aanvullende maatregelen genomen, zoals de realisering van fietssluizen. Mede met het oog op de sociale cohesie bieden de ongelijkvloerse 

kruisingen/aansluitingen en een aantal fiets-/voetgangerstunnels op strategische plekken, veilige oversteekvoorzieningen aan de omgeving. Wel 

is het zo dat hierdoor soms meer moet worden omgereden om deze (veilige) oversteken te bereiken dan dat de insprekers gewend zijn. De 

nieuwe weg wordt door enkele insprekers als een barrière ervaren voor buurtschappen, echter in de huidige situatie is de weg al meer en meer 

een (gevaarlijke) barrière voor bewoners om over te steken. Bij ongewijzigd beleid zal dit effect zich steeds meer gaan voordoen. 

 

Geen nieuwe doorsnijding 

De keuze om de huidige N 340/N48 grotendeels op te waarderen in combinatie met de N 377 die haar huidige snelheidsregime behoudt, 

betekent geen nieuwe doorsnijding van het landschap met een extra verkeersbarrière voor mens en dier. De opwaardering kent beperkingen, 

maar ook de noordelijke variant kent zijn nadelen. In de Planstudie PlanMER, de Structuurvisie en in de Planstudie BesluitMER en het Provinciaal 

Inpassingsplan zijn de verschillende componenten die samenhangen met Leefbaarheid vergeleken en afgewogen en is uiteindelijk in die afweging 

het voorkeursalternatief naar voren gekomen en gekozen. 

 

N 377 
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De provincie heeft voor de N 377 een afzonderlijk project gestart om de N 377 duurzaam veiliger in te richten en geschikt te maken voor de 

beoogde functie en de leefbaarheid langs de weg niet te verslechteren en bij voorkeur te verbeteren. Door de opwaardering van de N 340 zal 

volgens het verkeersmodel de verkeersdrukte op de N 377 in 2020 ongeveer gelijk zijn aan die in 2007.  

 

Aanlegfase 

De aanleg en ombouw van de N 340/N48 naar de nieuwe situatie gaat gepaard met ongemak. De Provincie gaat in het contract met de 

aannemer die het werk straks gaat maken bepalingen opnemen die het ongemak zo veel mogelijk beperken om daarmee de leefbaarheid zo 

groot mogelijk houden. De aannemer dient zich straks aan regels te houden en zal niet “vrijelijk” naar eigen inzicht kunnen handelen.  

 

Recreatieparken 

Ook bij de recreatieparken en -woningen langs het tracé is in het kader van ruimtelijke ordening gekeken naar de leefomstandigheden met de 

aspecten als geluid en (fijn)stof. Recreatiewoningen kennen echter niet altijd dezelfde wettelijke regelingen als permanent bewoonde woningen. 

Zie hiervoor de toelichting op het akoestisch rapport en de beantwoording bij To-02. 

 

Oudleusen 

Om de nieuwe wegsituatie in Oudleusen beter in te passen in de omgeving is het nieuwe tracé in zuidelijke richting verschoven ten opzichte van 

de huidige ligging van de N 340. Hierdoor ontstaat meer ruimte tussen de dorpsbebouwing, waaronder de basisschool, en de weg. De provincie 

maakt het, op verzoek van de gemeente Dalfsen, in het Provinciaal Inpassingsplan mogelijk om deze ruimte met voorzieningen ten behoeve van 

de gemeenschap Oudleusen in te vullen. Bewust is gekozen de N 340 op maaiveldniveau te houden (behalve bij de Koesteeg/Dedemsweg, zie 

beantwoording bij In-15) en de kruisende wegen van het gemeentelijke wegennet hoog te laten plaatsvinden. Op die manier blijft de 

hoofdstroom van het verkeer op maaiveldniveau en verstoort het de omgeving minder dan in de situatie dat de N 340 over de gemeentelijke 

wegen heen gaat 

Hout Es  

De provincie heeft in kader van verschillende reacties ten aanzien van de parallelwegen en aansluitingen het ontwerp van de aansluiting Hout Es 

2 nog eens bezien. Het ontwerp is aangepast waardoor de parallelweg op maaiveldniveau blijft en de Hout Es 2 een aansluiting krijgt op de 

parallelweg.  

 

Doornweg 1 

Lichthinder ter plaatse van bebouwing aan de Doornweg kan veroorzaakt worden door de ligging van de toerit van de A28 naar de N 340 aan de 

zuidzijde van het perceel. De toerit ligt in de binnenbocht van het knooppunt. De woning van de inspreker is georiënteerd op de noord- en 

oostzijde van de verkeerslus en ligt op een afstand van ruim 300 meter. Tussen de woning en de bocht bevindt zich nog een grote schuur. Licht 

van voertuigen op het perceel is niet uit te sluiten, echter gezien de oriëntatie van de woning en de afstand is direct aanlichten en daarmee 

ernstige lichthinder niet waarschijnlijk. Op delen van het perceel zal de nieuwe lus goed waarneembaar zijn, echter bij de woning van de 

inspreker zal de nieuwe situatie niet, tot beperkt zichtbaar zijn. Uit het akoestisch onderzoek komt naar voren dat de geluidbelasting voor 

Doornweg 1 niet zodanig is dat een hogere waarde procedure gevolgd moet worden.  
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To-02 Akoestisch onderzoek Algemeen 

Bij het opstellen van een Inpassingsplan is de provincie gehouden aan wettelijke voorschriften. Eén van deze wettelijke voorschriften is de Wet 

geluidhinder (Wgh). De Wet geluidhinder borgt het maximale geluid in de woning. De wet regelt niet het geluid in de omgeving bijvoorbeeld op 

straat, in het park of in de tuin. Wel dient de provincie bij haar planvorming rekening te houden met het geluidsniveau buiten de woning in het 

kader van een goede ruimtelijke ordening.  

 

Het geluid op de gevels van de woningen wordt berekend en niet gemeten. Het toekomstige geluid kan immers niet gemeten worden. Een goede 

vergelijking van het geluid in de situatie vóór aanleg van de weg en de toekomstige situatie is alleen mogelijk als beide op dezelfde manier 

worden berekend. De landmeetkundige ondergrond en het wegontwerp zijn verwerkt in een computermodel. Met behulp van speciale software 

wordt de gevelbelasting per woning berekend.  

 

Het akoestisch onderzoek is op te vragen bij de Provincie Overijssel of te downloaden via de website van de provincie www.overijssel.nl/N340.  

 

De provincie gaat over het volle traject van de hoofdrijbaan 2-laags ZOAB (of gelijkwaardig) asfalt toepassen. Slechts voor een beperkt deel van 

het traject vloeit dit voort uit de wettelijke voorschriften en berekeningen. Voor het overige deel is het toepassen van 2-laags ZOAB een 

zogenoemde bovenwettelijke maatregel. 

 

Reconstructie Wet geluidhinder en Nieuwe weg 

Bij het Combinatiealternatief is, voor het deel waarbij het huidige tracé wordt gevolgd, sprake van “reconstructie” in de zin van de Wet 

geluidhinder en daarom zal aan de geluidnormen van de wet voor die situatie moeten worden voldaan.  

Op het deel waar sprake is van een nieuw tracé voor de N 340 is in de zin van de Wet geluidhinder sprake van een “Nieuwe weg” en daar gelden 

andere grenswaarden dan wanneer een bestaande weg wordt gewijzigd. Er is geen sprake van een vrije keuze bij de vraag wanneer sprake is 

van een “Reconstructie” of een “Nieuwe weg”.  

 

Voor het Provinciaal Inpassingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie het akoestisch rapport: bijlage 3 van het Provinciaal 

Inpassingsplan). In dit onderzoek zijn de akoestische effecten als gevolg van de aanpassingen aan de N 340/N48 berekend en beoordeeld. Op 

basis van dit onderzoek is bepaald bij welke woningen sprake is van een overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, zoals die is gesteld in de 

Wet geluidhinder. Op grond van de resultaten van het geluidonderzoek wordt een geluidreducerende maatregel genomen. Dit betreft de 

toepassing van 2-laags ZOAB bij de aanleg van de N 340/N48. Door dit stille asfalt wordt voorkomen dat zich situaties boven de maximale 

ontheffingswaarde voordoen. Het 2-laags ZOAB wordt over het gehele tracé van de N 340/N48 toegepast, en niet alleen op het trajectgedeelte 

met de 17 woningen waarvoor een hogere waarde dient te worden aangevraagd. Vanaf de Koesteeg tot knooppunt Arriërveld gaat het daarbij 

dus om een bovenwettelijke maatregel. 

 

2-laags ZOAB draagt over de gehele lengte van het tracé bij aan de door de provincie Overijssel gewenste ruimtelijke kwaliteit. Dit type wegdek 
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voorkomt geluidoverlast voor mens en natuur zoveel mogelijk. Geluidsschermen worden niet gerealiseerd. Uit onderzoek is gebleken dat 

geluidsschermen of niet het gewenste resultaat (verminderen geluidbelasting op de gevel) zullen opleveren, of niet doelmatig zijn (te hoge 

kosten in relatie tot te verwachten effect). Voor 17 woningen dient een hogere grenswaarde verleend te worden. De adressen van deze woningen 

zijn weergeven in bijlage 3 van het Provinciaal Inpassingsplan (het Akoestisch onderzoek). De afwezigheid van geluidsschermen is positief voor 

het behoud en ontwikkeling van de landschappelijke kwaliteit van de Vechtstreek. 

 

Scholen 

Voor de geluidbelasting van de twee basisscholen langs de N 340 wordt gevraagd minimum afstanden aan te houden. Het (rijks-)besluit 

gevoelige bestemmingen VROM gaat over de beoordeling van uitbreiding of nieuwbouw van scholen en gaat niet over de beoordeling van de 

uitbreiding van de weg in relatie tot gevoelige bestemmingen. In het kader van de goede ruimtelijke ordening heeft wel een afweging 

plaatsgevonden op dit aspect. Zowel bij Ankum als Oudleusen is het nieuwe wegtracé verschoven ten opzichte van het bestaande wegtracé, 

waardoor de afstand tot de beide basisscholen aldaar groter wordt en de geluidbelasting lager. 

 

Geluidbelasting bij scholen 

Scholen 2014 VKA 2025 

2-laags ZOAB 

School Ankum 57,37 dB 54,5 dB  

School Oudleusen 59,17 dB 53,52 dB 

 

Recreatiewoningen 

Alle langs het tracé gelegen recreatiewoningen zijn in de Planstudie BesluitMER betrokken bij de berekeningen van het aantal geluidsgehinderden 

en ernstig gehinderden.  

Het wettelijk regime voor geluidwaarden is bij recreatiewoningen anders dan bij woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning. De 

provincie sluit in de planvorming aan bij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Recreatiewoningen waarbij permanente bewoning door de 

gemeente wordt gedoogd en het gedogen is gekoppeld aan de recreatiewoning (permanente bewoning door een nieuwe bewoner wordt ook 

gedoogd) worden door de provincie bij toepassing van de Wet geluidhinder wel beschouwd als “gewone” woningen.  

Deze recreatiewoningen zijn in het akoestisch onderzoek als “gewone” woning in het bestand opgenomen. De informatie van het gedogen op 

adres is verkregen van de betreffende gemeenten. 

 

Na toepassing van 2-laags ZOAB blijken zich onder de recreatiewoningen, waar geen sprake is van gedoogbeschikking gekoppeld aan de woning, 

vier fictieve overschrijdingssituaties voor te doen, waarbij de maximaal toegestane toename van 5 dB niet wordt overschreden. Voor deze 

recreatiewoningen hoeven volgens de Wet geluidhinder geen hogere waarden te worden vastgesteld. 

 

Gezien dit beperkte aantal recreatiewoningen waarbij zich een (door de toepassing van 2-laags ZOAB een beperkte) overschrijdingssituatie 

voordoet, is het college van Gedeputeerde Staten van mening dat, ten opzichte van de huidige situatie, geen sprake is van een ernstige 

aantasting van het gezonde woon- en leefklimaat. 
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Geluidsniveau en maatregelen 

De provincie begrijpt de zorg over het toenemen van het geluidsniveau, echter de algemene geluidshinder wordt minder na realisatie van de 

opwaardering N 340/N48 ten opzichte van de autonome situatie. Dit komt door het toepassen van het 2-laags ZOAB over het gehele tracé. Als 

bijlage 1 bij deze Reactienota is kaartmateriaal gevoegd met daarop opgenomen de 48 dB contourlijn (de grenswaarde in de Wet geluidhinder) 

van de nieuwe en de referentiesituatie. Uit deze contourlijnen blijkt dat in de nieuwe situatie het geluid minder is dan in de autonome situatie, 

zonder opwaardering van de N 340/N48 en zonder toepassing van 2-laags ZOAB. Per locatie zal uiteraard de situatie verschillen. Bij de één is het 

verschil groter dan bij de ander, echter het neemt doorgaans af. Hierna wordt dit per inspraakreactie/adres verder toegelicht. De provincie acht 

de bij dit project in het algemeen optredende verminderde geluidsbelasting ten opzichte van de autonomen situatie van belang in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat. 

 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de wettelijke voorschriften zoals die zijn opgenomen in de Wet geluidhinder. Naast het 

uitvoeren van de berekeningen voor de geluidbelasting is eveneens beoordeeld of geluidreducerende maatregelen nodig zijn. Door het toepassen 

van een bronmaatregel (2-laags ZOAB) wordt de toekomstige geluidsbelasting lager dan de geluidsbelasting zonder deze bronmaatregel bij 

autonome groei. De situatie wordt in feite beter. Verdere aanvullende maatregelen zoals geluidsschermen of -wallen zijn dan niet nodig. In de 

berekening is rekening gehouden met de nieuwe maximale rijsnelheid. In de praktijk is bij een hogere rijsnelheid niet het motorgeluid 

maatgevend, maar juist het geluid afkomstig van de banden (contact tussen banden en wegdek). 

 

Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er geen hogere waarde voor een woning behoeft te worden aangevraagd (geen overschrijding van 

de grenswaarde; geen toename van de geluidbelasting met 2 dB of meer) is het volgens de Wet geluidhinder niet nodig maatregelen te treffen 

aan de woning. Door het toepassen van het 2-laags ZOAB als bronmaatregel is het aantal woningen waarvoor een hogere waarde procedure 

wordt gevolgd beperkt.  

 

Rekenmodel 

Het geluid op de gevels van de woningen wordt berekend en niet gemeten. De toekomstige geluidssituatie kan immers niet gemeten worden. 

Een goede vergelijking van het geluid in de situatie vóór aanleg van de weg en de toekomstige situatie is alleen mogelijk als beide op dezelfde 

manier worden berekend. De provincie moet in het kader van de Wet geluidhinder onderzoeken of de geluidbelasting tussen de heersende 

situatie (2014) en de toekomstige situatie (met project) toeneemt. Op basis van deze berekeningen blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van 

het project (in combinatie met 2-laags ZOAB) in het algemeen afneemt. In het rekenprogramma is een gestandaardiseerde werkelijkheid 

nagebouwd uitgaande van de verkeersberekeningen voor de N 340/N48 en werkelijk gemeten geluidwaarden op verschillende locaties in het land 

onder verschillende omstandigheden. Daardoor ontstaat een gelijkheid in behandeling tussen verschillende projecten in Nederland. Het 

rekenmodel is dus in de kern op (elders) werkelijke gemeten geluidwaarden gebaseerd en door het toepassen en gebruik van een vast 

rekenmodel zijn de uitkomsten gestandaardiseerd. In het kader van de Wet geluidhinder mag enkel getoetst worden aan grenswaarden op basis 

van modelberekeningen en niet op basis van metingen. De Wet geluidhinder schrijft voor dat de te beoordelen geluidsniveaus: 

� betrekking hebben op een jaargemiddeld verkeersbeeld; 
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� gemiddeld zijn over het hele etmaal, waarbij voor de avond en de nacht een toeslag wordt opgenomen; 

� enkel betrekking hebben op het geluid van het verkeer op de te wijzigen weg. 

De gebruikte rekenmethode is dus gebaseerd op de kennis over geluid en aangevuld met, en geijkt aan, een zeer grote hoeveelheid metingen in 

de praktijk. Hieruit blijkt dat voor geluid door wegverkeer, tot op afstanden die relevant zijn voor dit onderzoek, berekeningen en metingen goed 

overeen komen. In opdracht van het Ministerie van VROM worden jaarlijks permanente metingen uitgevoerd langs rijkswegen. Hieruit blijkt dat 

berekeningen en metingen goed overeen komen. 

 

Parallelwegen (grasklinkers) 

Voor de parallelwegen is in het Akoestisch onderzoek een afzonderlijke berekening gemaakt van de geluidbelasting en is nagegaan of de 

geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB blijft, welke in de Wet geluidhinder als grenswaarde is vastgelegd. De geluidsbelasting 

van de parallelwegen blijft in alle gevallen onder deze grens.  

In het Reken- en Meetvoorschrift worden geen berekeningen opgenomen als gevolg van grasklinkers, omdat deze grasklinkers niet beoordeeld 

worden als wegdek. Grasklinkers/bermverharding dienen er in de eerste plaats voor om indien een weggebruiker per abuis in de berm geraakt, 

hem/haar in staat te stellen op een verkeersveilige wijze te corrigeren. Ter verduidelijking van de situatie en het beoogde incidentele gebruik van 

de grasstenen brengt de provincie op de wegverharding van de parallelwegen witte kantmarkering aan. Dit verduidelijkt het gegeven dat de 

grasklinkers geen onderdeel zijn van de rijbaan. Zie ook beantwoording bij IN-02. 

 

Hoogteligging wegen 

Door het omhoog brengen van wegen wordt de geluidsbron op een hoger niveau geplaatst. In de berekeningen is met dit effect rekening 

gehouden. Van de weg en de aanliggende terreinen binnen de te beoordelen zone is een driedimensionaal model gebouwd. Dit houdt in dat de 

weg, woningen en dergelijke in maatvoering (breedte en lengte) maar ook in hoogte ten opzichte van NAP zijn ingevoerd. In de akoestische 

berekeningen wordt daardoor rekening gehouden met de hoogteligging van de wegen ten opzichte van woningen. De effecten van de 

hoogteligging zijn dus opgenomen in de uitkomsten van de geluidsberekening.  

 

Remmen en optrekken (in- en uitvoegend verkeer) 

Insprekers maken zich zorgen over de effecten van in- en uitvoegend verkeer (remmen en optrekken) bij aansluitingen en bochten in het tracé. 

In de berekeningen wordt namelijk niet gerekend met remmen en optrekken. Binnen het reken- en meetvoorschrift Wet geluidhinder, een 

voorschrift waaraan de provincie is gehouden, kan en mag het effect van het remmen en optrekkende verkeer niet opgenomen worden in de 

berekeningen. Wel worden in het rekenprogramma bij op- en afritten en in bochten relatief hogere rijsnelheden ingevoerd dan die in 

werkelijkheid zullen optreden (worst case benadering).  

 

Effect 2-laags ZOAB 

De provincie begrijpt dat het lastig is voor aanwonenden om de effecten van deze maatregel op voorhand in te schatten. Het toepassen van 2-

laags ZOAB gebeurt veelvuldig op rijkswegen. Uit onderzoek is bekend wat de akoestische effecten zijn van de verschillende verhardingssoorten. 

De reductie van 2-laags ZOAB is dus niet zomaar een aanname in de berekening. 
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Individuele reacties: 

Navolgend worden individuele, veelal specifieke reacties beantwoord. 

 

Gemeente Ommen 

De woning Wethouder Petterweg 11 is niet beoordeeld in het akoestisch onderzoek omdat deze is gelegen is buiten de wettelijke geluidzone van 

de onderzochte wegen (N 340/N48/N36). Uit onderzoek blijkt dat aan de Wethouder Petterweg 11 de geluidbelasting in 2025 (inclusief project) 

afneemt ten opzichte van de heersende situatie in 2014. De akoestische situatie wordt beter.  

De nieuwe N36 (omleiding Ommen) is, conform het Reken en Meetvoorschrift 2009, geen onderdeel van het akoestisch onderzoek voor het 

project N 340/N48. Als basis voor dit onderzoek (N 340/N48) geldt dat de N36 reeds is gerealiseerd. Binnen het akoestisch onderzoek van de 

N 340/N48 is het niet nodig de effecten van de eerder opengestelde N36 te beoordelen. Daar dit een specifieke situatie betreft, wordt in kader 

voor verdere toelichting verwezen naar To-03.  

Voor het akoestisch onderzoek is 2-laags ZOAB uitgangspunt in het Provinciaal Inpassingsplan en dient daarom toegepast te worden op de 

hoofdrijbanen. De provincie kan hier niet van af wijken als het Provinciaal Inpassingsplan is vastgesteld. 

 

Hessenweg, Dalfsen 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het toepassen van afschermende geluidreducerende maatregelen (scherm/aarden wal) niet noodzakelijk is 

en daarom bij de realisering van de nieuwe N 340 ook niet worden aangelegd. De regels in het Provinciaal Inpassingsplan verbieden de realisatie 

van geluidschermen en -wallen niet. De provincie zal dan een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) moeten verkrijgen.  

 

Parallelstraat, Oudleusen 

De geluidafschermende werking van struikgewassen of beplanting is verwaarloosbaar. Dit afschermende effect treedt alleen op wanneer over een 

grote afstand (meer dan 100 meter) dichtbegroeide, wintergroene bossen/beplanting (hoog en laag) aangebracht worden. 

 

Rosengaardeweg, Dalfsen 

Bij de gemeente Dalfsen is opnieuw nagegaan voor welke recreatiewoningen een objectgebonden gedoogbeschikking geldt. In het akoestisch 

onderzoek bij het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan zijn alle woningen die een objectgebonden gedoogbeschikking hebben opgenomen. De 

gevolgen hiervan zijn echter niet van doorslaggevend belang; dit omdat ter plaatse van Rosengaarde de geluidbelasting in de toekomstige 

situatie lager is dan in de heersende. Er ontstaat voor deze (recreatie-)woningen hoe dan ook geen reconstructie in de zin van de Wet 

geluidhinder.  

 

Juniperus 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ter plaatse van Juniperus als gevolg van het project N 340/N48 en de toepassing van 2-

laags ZOAB afneemt tussen 2014 en 2025. Hierdoor is er formeel (Wet geluidhinder) geen reden om aanvullende (naast de reeds geplande 2-

laags ZOAB) geluidreducerende maatregelen te treffen. Daar dit een specifieke situatie betreft, wordt in kader voor verdere toelichting verwezen 
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naar To-03.  

 

De nieuwe N36 (omleiding Ommen) is conform het Reken en Meetvoorschrift 2009 geen onderdeel van dit akoestisch onderzoek. Als basis voor 

dit onderzoek (N 340 / N48) geldt dat de N36 reeds is gerealiseerd. Formeel hoeven binnen dit akoestisch onderzoek niet de effecten van de 

eerder opengestelde N36 te worden beoordeeld. Daar dit een specifieke situatie betreft, wordt in kader voor verdere toelichting verwezen naar 

To-03.  

 

Arendhorsterweg, Ommen 

In het kader van de Wet geluidhinder is het niet nodig de geluidbelasting op een bedrijf (niet geluidgevoelige bestemming) te toetsen aan de 

grenswaarden. Uit onderzoek blijkt dat aan de Arendhorsterweg 1 de geluidbelasting in 2025 (inclusief project) afneemt ten opzichte van de 

heersende situatie in 2014. De akoestische situatie zal verbeteren.  

 

Vossersteeg, Dalfsen 

De woning van Vossersteeg 68 is gelegen buiten de wettelijke geluidzone van de N 340 (250 meter). Daarom is deze woning niet als een 

geluidgevoelige bestemming opgenomen in het akoestisch onderzoek van de N 340/N48. Wel is de woning Vossersteeg 64 beoordeeld. Hieruit 

blijkt dat de geluidbelasting op deze woning onder de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB blijft. In dit onderzoek is tevens de hoogteligging van 

de op en -afritten opgenomen in de berekening van de geluidbelasting.  

 

Hout Es 1, Oudleusen 

De provincie heeft een goed en deugdelijk akoestisch onderzoek uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek in onderhavige situatie leidt tot een aantal 

vragen en constatering van ondeugdelijkheden dan wordt dit betreurd. Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op een gedetailleerd wegontwerp, 

waarin dwarsprofiel en lengteprofiel zijn vastgelegd. Indien het wegontwerp na vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan nog aangepast 

wordt, zullen alle relevante effecten (waaronder geluid) opnieuw beoordeeld moeten worden. De in het Provinciaal Inpassingsplan (alsnog) op te 

nemen rijlijn uit het wegontwerp, en de daarbij behorende (milieu-) aspecten, zijn een essentieel onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan. 

Het vastleggen van rijlijnen wordt beantwoord in thema onderdeel Ve-01.  

 

In het akoestisch onderzoek is aangegeven waarom in de berekeningen eerst gebruik wordt gemaakt van een toekomstige situatie met als 

wegdektype enkellaags ZOAB. Het betreft hier de akoestische standaard voor dit type wegstructuur. In het onderzoek is dus bij de eerste 

berekening als uitgangspunt gebruikt een autoweg met gescheiden rijbanen met een stil wegdek (enkellaags ZOAB). In het kader van de Wet 

geluidhinder dient toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden plaats te vinden bij geluidgevoelige bestemmingen. Voor de Hout Es 1 is 

een berekening uitgevoerd op een berekeningshoogte van 1,5 en 4,5 meter (begane grond en eerste verdieping).  

Conform de Wet geluidhinder zijn berekeningen uitgevoerd op de gevel van een geluidgevoelig bestemming (zie afbeelding 1). Het buitenterrein 

wordt niet aangemerkt als een geluidgevoelig terrein in het kader van de Wet geluidhinder en is om die reden niet opgenomen in de 

berekeningen. Zoals in de paragrafen Algemeen en Geluidsniveau en maatregelen aan het begin van dit thema onderdeel To-02 is aangegeven, 

vindt de provincie de bij dit project optredende verminderde geluidsbelasting door de (bovenwettelijke) toepassing van 2-laags ZOAB van belang 

in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Uit het onderzoek blijkt dat aan de Hout Es 1 als gevolg van de N 340 de geluidbelasting in 
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2025 (inclusief project) verbetert ten opzichte van de autonome situatie in 2025 en onder de grenswaarde ligt. Aangezien de akoestische situatie 

verbetert is er geen reden om aanvullende geluidreducerende maatregelen, aan bijvoorbeeld de woning, te treffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Uitsnede uit geluidsmodel 

 

In het akoestisch onderzoek zijn de parallelwegen en onderliggend wegennet afzonderlijk beschouwd. De geluidbelasting als gevolg van het 
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onderliggend wegennet op de woning Hout Es 1 blijft onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 

Zoals al in het akoestisch onderzoek is aangegeven zijn de genoemde (wegdek-)correctiefactoren (geluidreductie ten opzichte van het 

referentiewegdek DAB) indicatief. In de berekeningen (conform het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder) zijn de exacte correctiefactoren 

gebruikt welke zijn uitgesplitst per octaafband en ook per voertuigcategorie. Deze correcties zijn gebaseerd op de akoestische metingen van 

CROW. En daarmee ook overeenkomstig de site van ‘Stiller verkeer’. 

 

Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op de Wet geluidhinder. Hierin is opgenomen welke gebouwen geluidgevoelig dan wel niet-geluidgevoelig 

zijn. Bedrijfsgebouwen worden conform de Wet geluidhinder niet getoetst aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder.  

 

Het bureau dat het verkeersmodel heeft gebouwd voor de Planstudie BesluitMER heeft ook de benodigde aanvullende verkeerscijfers geleverd 

voor de peildata als gehanteerd in het akoestisch rapport bij het Provinciaal Inpassingsplan. De gebruikte verkeerscijfers in het akoestisch 

rapport zijn dus congruent aan de gebruikte cijfers in de Planstudie BesluitMER. De constatering dat er gegevens ontbreken in het akoestisch 

rapport is juist. De verkeersgegevens zijn opgenomen in teksttabel 3.7 van het akoestisch onderzoek. Bij deze tabel wordt verwezen naar bijlage 

III. Bijlage III bevat de locaties van de doorsneden waarvoor de verkeerscijfers in teksttabel 3.7 gelden. Bijlage III was per abuis niet 

opgenomen in de rapportage. Deze bijlage is alsnog opgenomen in de bijlagen van het akoestisch rapport en is beschikbaar bij het Ontwerp 

Provinciaal Inpassingsplan. 

 

Hout Es 2, Oudleusen 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ter plaatse van Hout Es 2, als gevolg van het project N 340/N48 en de toepassing van 

2-laags ZOAB afneemt tussen 2014 en 2025. 

  

Anningahof, Zwolle 

De situatie is complex omdat de woning en de beeldentuin nu aan de “voorkant” worden belast met geluid en straks voornamelijk aan de 

“achterkant”. Hoewel de beeldentuin niet als een geluidsgevoelige bestemming kan worden aangemerkt, dient in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening wel met deze functie rekening te worden gehouden.  

 

Omdat de nieuwe weg aan de andere zijde van de woning en de andere opstallen komt te liggen, ontstaan twee verschillende situaties. In de 

huidige en autonome situatie (toekomstige situatie zonder project) heeft de woning aan de zuidzijde de hoogste geluidsbelasting, in de nieuwe 

situatie (2025) komt het geluid van de noordzijde. De geluidbelasting op de woning in de bestaande situatie (zuidgevel) is in getal hoger dan die 

in de nieuwe situatie (noordgevel). Dit komt omdat de afstand van de weg tot aan de woning in de nieuwe situatie aanzienlijk groter wordt en op 

de nieuwe weg 2-laags ZOAB wordt toegepast.  

 

De geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen worden berekend op de maatgevende gevel in de toekomstige situatie. Voor 

bestemmingen waar vooraf geen duidelijkheid kan worden gegeven/ingeschat wat de maatgevende gevel zal worden, worden meerdere 

rekenpunten opgenomen in het model. Voor de bestemming aan de Hessenweg 9 is vooraf duidelijk welke gevel de hoogste geluidbelasting zal 
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ondervinden, namelijk de noordgevel. De bestaande N 340 zal na het uitvoeren van het project namelijk zodanig worden afgewaardeerd dat het 

enkel zal worden gebruikt voor bestemmingsverkeer. De akoestische invloed van de bestaande –af te waarderen- N 340 in de nieuwe situatie 

kan daarom als akoestisch niet relevant worden beschouwd.  

 

Het beeldenpark en de overige opstallen zijn in het kader van de Wet geluidhinder geen geluidgevoelig terrein/bestemming. Formeel is daarom 

geen toetsing volgens de Wet geluidhinder noodzakelijk. Recreatieterreinen/beeldenparken worden in de Wet geluidhinder beschouwd als een 

“niet-geluidgevoelig terrein”. Het realiseren van aanvullende geluidafschermende voorzieningen, naast het toepassen van 2-laags ZOAB, is in 

deze situatie dus vanuit de Wet geluidhinder niet vereist. Het algehele geluidsniveau verbetert zelfs ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

en dat past bij een goede ruimtelijke ordening. Dat laat onverlet dat bij een mogelijke verplaatsing van het beeldenpark herinrichting zal moeten 

plaatsvinden en dat in dat kader grondwallen op het terrein van het beeldenpark een toegevoegde waarde kunnen hebben. 

 

Om tot uitvoering van het project opwaardering N 340/N48 te komen zijn gronden nodig van de Anningahof. Daarover vinden met de heer 

Anninga reeds gesprekken plaats door de provincie in samenspraak met de gemeente Zwolle en de eigenaar van de aangrenzende gronden. De 

provincie heeft de intentie om samen met de gemeente Zwolle te zoeken naar een goede en passende oplossing voor de beeldentuin die voor alle 

betrokkenen bevredigend is. 

 

Dijkzichtweg, Zwolle 

Op basis van de Wet geluidhinder ondervinden de woningen aan de Dijkzichtweg een reconstructiesituatie als gevolg van de wegwijziging van de 

A28. Op basis van deze reconstructiesituatie is een beoordeling gegeven van de mogelijk toe te passen geluidreducerende maatregelen (stiller 

wegdek en schermen). Deze afweging is gegeven in het akoestisch onderzoek (bijlage VII). Voor meer inzicht in de technische achtergrond van 

een dergelijke afweging wordt verwezen naar de informatiebrochure: “Doelmatigheidscriterium geluidmaatregelen Wet geluidhinder, 2e druk van 

31 augustus 2010”. 

 

Hessenweg 27, Zwolle 

De provincie waardeert de inspanning die de inspreker heeft gedaan om de technische informatie te verzamelen met betrekking tot akoestische 

effecten van het viaduct over het spoor (galmend geluid), de toepassing van 2-laags ZOAB op kunstwerken en het effect van de dilatatievoegen 

in het wegdek. Daarnaast doet inspreker voorstellen tot verbetering. 

Het is geen standaard om 2-laags ZOAB toe te passen op kunstwerken, maar het kan wel, zoals inspreker aangeeft. Bij de aanbesteding zal dit 

dan ook een punt van aandacht zijn voor de provincie. Dit geldt evenzeer voor de vorm en uitvoering van de dilatatievoegen. Het effect van 

dilatatievoegen van het viaduct valt strikt genomen buiten de Wet geluidhinder. Echter er kunnen in het kader van de realisatie van viaducten 

wel normen/eisen worden opgenomen aan de akoestische effecten van dilatatievoegen. Bij de uitvoering van dit “werk” zal hier de nodige 

aandacht aan besteed worden om te kunnen voldoen aan deze normen/eisen. Ook de akoestische effecten van een passerende trein onder het 

viaduct zal worden opgenomen in de uitvraag en opdrachtverstrekking aan de aannemer. Ook hier zijn methodes voor om dit effect te reduceren. 

 

ds. OS. Cazemierschool, Oudleusen 

In de voorgestelde plannen voldoet de provincie ten aanzien van de basisschool ruim aan de grenswaarden die zijn gesteld in de Wet 



 PIP N340 / N48 Reactienota  89 

geluidhinder. Door de wegverschuiving en de (bovenwettelijke) toepassing van de bronmaatregel 2-laags ZOAB wordt de realisatie van 

geluidschermen, en daarmee extra visuele hinder, voorkomen. Zowel bij Ankum als Oudleusen is het nieuwe wegtracé verschoven ten opzichte 

van het bestaande wegtracé, waardoor de afstand tot de beide basisscholen aldaar groter wordt en de geluidbelasting lager. 

 

 Geluidbelasting bij scholen 

Scholen 2014 VKA 2025 

2-laags ZOAB 

School Ankum 57,37 dB 54,5 dB  

School Oudleusen 59,17 dB 53,52 dB 

 VKA=voorkeursalternatief 

 

De nieuwe weg vormt niet een onaanvaardbare visuele belemmering. De kosten van verdiept aanleggen wegen niet op tegen het extra 

rendement van deze maatregel. Zie verder beantwoording bij In-16. 

 

Bossteeg 2, Ommen 

Er is geen sprake van een vrije keuze bij de vraag wanneer sprake is van een “Reconstructie” of een “Nieuwe weg”. Bij het Combinatiealternatief 

is, voor het deel waarbij het huidige tracé wordt gevolgd (waaronder de N48), sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en er 

zal daarom aan de geluidnormen van de wet voor die situatie moeten worden voldaan. Op het deel waar sprake is van een nieuw tracé voor de 

N 340 is in de zin van de Wet geluidhinder sprake van een “Nieuwe weg” en daar gelden andere grenswaarden dan wanneer een bestaande weg 

wordt gewijzigd. De provincie Overijssel heeft naast de wettelijk toe te passen geluidreducerende maatregelen gekozen voor het toepassen van 

bovenwettelijke maatregelen. Dit zijn aanvullende geluidreducerende maatregelen die in het kader van de Wet geluidhinder niet genomen 

hoeven te worden. De provincie Overijssel wijkt in positieve zin af van de vereiste geluidreducerende maatregelen volgens de Wet geluidhinder 

door het toepassen en realiseren van 2-laags ZOAB. Zie verder ook bij beantwoording To-03. 

 

Hessenweg 72, Dalfsen 

Vanuit akoestisch oogpunt is de geluidafschermende werking van struikgewassen of beplanting verwaarloosbaar. Dit afschermende effect treedt 

alleen op wanneer over een grote afstand (meer dan 100 meter) dichtbegroeide, wintergroene bossen/beplanting (hoog en laag) aangebracht 

wordt. De singel zal inderdaad waarschijnlijk (mogelijk deels) moeten wijken voor de aanleg en dat zal inderdaad invloed hebben op het zicht. 

 

Fuut, Ommen 

Uit het opgestelde akoestisch rapport blijkt dat de woning gelegen aan de Fuut 31 buiten de te onderzoeken wettelijke geluidzone valt. Uit 

onderzoek blijkt echter dat aan de woningen langs de Fuut de geluidbelasting in 2025 (inclusief project en dus met toepassing van 2-laags ZOAB) 

afneemt ten opzichte van de heersende situatie in 2014. De akoestische situatie wordt beter. In het akoestisch onderzoek is rekening gehouden 

met de toekomstige rijsnelheid van 100 km/uur. 

 

Oudleusen 
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De verschuiving van de wegas ter plaatse van Oudleusen is niet zodanig groot dat daardoor dit deel onder de categorie “nieuwe weg” gaat vallen. 

De verschuiving vindt plaats binnen de geluidszone van 250 meter. Daarnaast worden dezelfde gevels van de aanliggende woningen 

geluidbelast. Het gekozen uitgangspunt in de akoestische berekening (“Reconstructie”) is dus correct.  

 

Hessenweg 20a, Dalfsen 

Uit het geluidonderzoek blijkt dat, met toepassing van de procedure “Hogere grenswaarde”, wel kan worden voldaan aan de regels van de Wet 

geluidhinder. Wanneer de geluidbelasting boven het maximale plafond voor een hogere waarde was gekomen, had de provincie inderdaad de 

woning aangekocht. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de woning een hogere waarde aangevraagd kan en moet worden. Dit is het 

geval omdat de geluidbelasting als gevolg van de te wijzigen N 340 toeneemt met meer dan 2 dB (uit de reconstructietoets blijkt een toename 

van 3,32 dB). Door aanvullende geluidreducerende maatregelen te treffen (2-laags ZOAB) neemt de geluidbelasting per saldo afgerond met 1 dB 

toe (van afgerond 57 dB naar 58 dB). Het vaststellen van een hogere waarde (een procedure in het kader van de Wet geluidhinder) betekent dat 

voldaan kan worden aan de grenswaarden/regels die gesteld zijn in de Wet geluidhinder.  

 

Uit het akoestisch onderzoek naar de parallelweg langs de woning Hessenweg 20a, is gebleken dat de geluidbelasting als gevolg van deze 

parallelweg onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB blijft en aanvullende maatregelen daarom niet onderzocht hoeven te worden. Op basis 

van de reken- en meetvoorschriften dient een jaargemiddeld geluidniveau op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen berekend te worden. 

Hierbij blijven “piekniveaus” van passerende voertuigen buiten beschouwing. De berekende waarden zijn gemiddelden. Er zijn rustiger maar ook 

rumoeriger momenten tijdens een dag, week et cetera.  

 

De grenswaarden welke zijn gesteld in de Wet geluidhinder zijn gekoppeld aan de gezondheidsaspecten als gevolg van geluidhinder. De provincie 

heeft oog voor de gemaakte opmerking van inspreker en past de Wet geluidhinder correct toe. Daarnaast wordt op een groot deel van het tracé 

2-laags ZOAB toegepast terwijl dit niet uit de wettelijke voorschriften voortvloeit.  

Uit het uitgevoerde Akoestisch onderzoek behorende bij het Provinciaal Inpassingplan blijkt dat hierdoor bij nagenoeg alle woningen de 

geluidbelasting onder de 60 dB ligt, de norm die de GGD hanteert. Volgens de GGD is uit onderzoek bekend dat hart- en vaatziekten pas 

optreden bij een gevelbelasting van meer dan 60 dB. 

 

Hessenweg 22a, Dalfsen 

� De provincie volgt bij de uitwerking van het project vastgestelde regelgeving en daarin zijn geen bepalingen opgenomen voor 

bedrijfsloodsen et cetera.. Het is inderdaad zo dat in de Wet geluidhinder kassen niet als een geluidgevoelige bestemming worden 

aangemerkt. Daarom vindt er voor die gebouwen geen toetsing aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder plaats; 

� Een genomen besluit en een inschrijving bij het kadaster kan weer ongedaan worden gemaakt. Een onherroepelijk besluit kan worden 

ingetrokken. Een bestuursorgaan is alleen bevoegd tot intrekking of wijziging van een onherroepelijk vaststaand besluit indien een 

wettelijke bepaling of een ongeschreven rechtsregel daarin voorziet. Zie ook artikel 110i, lid 2 Wgh waaruit blijkt dat een hogere waarde 

besluit gewijzigd, ingetrokken of vernietigd kan worden. Bij een eventuele wijziging van het Provinciaal Inpassingsplan wordt opnieuw 

naar de hogere waarden gekeken als de wijzigingen van dien aard zijn dat opnieuw geluidsonderzoek nodig is. Het Provinciaal 

Inpassingsplan en de hogere waarden zijn aan elkaar gekoppeld. Zonder Provinciaal Inpassingsplan geen hogere waarden. 
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Gedeputeerde Staten zijn in dit project bevoegd gezag om hogere waarden vast te stellen. Voor wat betreft de vraag over de 

basisregistratie kadaster: uit artikel 110i Wet geluidhinder volgt dat het bestuursorgaan dat hogere waarde vaststelt de beslissing 

hiertoe inschrijft in de openbare registers (basisregistratie kadaster ofwel “het Kadaster”); 

� De toetsingsgrondslag voor de inpassing van het Provinciaal Inpassingsplan is de goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet 

ruimtelijke ordening. Gelet hierop moet er sprake zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat. hogere waarden mogen worden 

vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en met het oog op het voorgaande geldt er een maximum voor een vast te stellen hogere 

waarde;  

� De woningen Hessenweg 47 en 53 zijn iets verschillend gesitueerd ten opzichte van de weg. De afstand tussen de as van de weg 

bedraagt respectievelijk 35,6 m en 45,1 meter; 

� De resultaten in de tabellen in het akoestisch onderzoek zijn door ons nogmaals gecontroleerd en er zijn geen fouten gevonden. De 

tabellen (met name de naamgeving van de kopjes boven de tabellen) zullen in het akoestisch rapport worden verduidelijkt/gewijzigd; 

� Voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek is de provincie gebonden aan wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. Deze 

rekenmethoden zijn weergegeven in het Reken en Meetvoorschrift geluidhinder 2009. De opbouw van het programma is wel zo 

ontworpen en getoetst dat de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk wordt benaderd. Verondersteld kan daarom worden dat de effecten 

van de beschreven “omissies” klein zijn. Er is uiteraard geen misleiding in het programma gestopt; 

� In de aanloop naar de gehouden informatieavond over de hogere waarden procedure in februari 2011 is de vraag naar de berekening 

van de parallelweg ook gesteld en schriftelijk beantwoord. Omdat de parallelweg hier fysiek wordt gewijzigd, moet deze betrokken 

worden in de akoestische beoordeling. Dat is in het Akoestisch onderzoek bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan niet goed 

opgenomen. Er is nagegaan of de geluidbelasting door de parallelweg leidt tot de beoordeling “reconstructie” in de zin van de Wet 

geluidhinder. Dat is niet het geval. De geluidbelasting door de parallelweg overschrijdt niet de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit is 

verwerkt in het aangepaste akoestische rapport zoals gevoegd bij het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Zie ook hierna bij de volgende 

antwoorden; 

� Op basis van het reken- en meetvoorschrift dient te worden uitgegaan van de voorgeschreven geluidreductie welke met metingen ten 

behoeve van het voorschrift zijn bepaald. Bij de uitvoering en het onderhoud van 2-laags ZOAB behoort een speciaal onderhoud- en 

schoonmaakregime welke gericht is op het zo goed mogelijk in stand houden van deze asfalt kwaliteiten; 

� Globaal één maal per acht á tien jaar (afhankelijk van de gesteldheid van het asfalt) zal het wegdek vervangen moeten worden. Tijdens 

de werkzaamheden aan de weg zullen mogelijk verkeersomleidingen moeten worden ingesteld. Deze mogelijke omleidingen horen dan 

bij de voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden. In de berekeningen is dit niet verdisconteerd; 

� Er zijn twijfels geuit over de juistheid van de gebruikte cijfers voor het onderliggend wegennet. (In de aanloop) naar de gehouden 

informatieavond in februari 2011 over de hogere waarden procedure zijn ook vragen aangaande het verkeersmodel gesteld. Het 

verkeersmodel is naar beste en meest actuele inzichten opgesteld en er heeft afstemming plaatsgevonden op de verkeerscijfers van de 

gemeente Dalfsen. De verdeling van het verkeer over de diverse gemeentelijke wegen is berekend op basis van snelste reistijd en 

beschikbare capaciteit. De etmaalintensiteit op de parallelweg vanaf de Ankummerdijk naar de Leemculeweg wordt in het verkeersmodel 

berekend op 1.157 motorvoertuigen per etmaal (2025). Om aan de reconstructietoets te voldoen, mag de geluidbelasting in 2025 ten 

hoogste 49,49 dB bedragen en derhalve toenemen met maximaal 49,49 - 47,92 = 1,57 dB alvorens sprake is van een formele 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Met berekeningen is bepaald dat bij een verkeersintensiteit van 1660 mvt/etmaal 
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sprake is van een formele reconstructie in de zin van de Wgh. Dit zou een procentuele verhoging zijn van 44%. 

� Inspreker zet, rekening houdend met het vervallen van de overige aansluitingen op de N 340 (richting spoorlijn) vraagtekens bij de 

verdeling van het verkeer over de aansluitingen Ankummerdijk en Koesteeg/Dedemsweg en vreest dat er te weinig isolerende 

maatregelen zullen worden getroffen omdat de verkeersbelasting op de parallelweg in de praktijk veel hoger zal uitvallen, dan het 

verkeersmodel heeft berekend. De provincie zal na realisatie van het project N 340/N48 de werkelijke verkeersontwikkeling over langere 

tijd monitoren zodat indien noodzakelijk aanvullende maatregelen overwogen kunnen worden als een grote afwijking ontstaat ten 

opzichte van het verkeersmodel. Zie ook de beantwoording bij Pl-01.  

 

Duurzaam door het Vechtdal  

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de school in Ankum de geluidbelasting in 2025 (inclusief project) afneemt ten opzichte van 

de autonome situatie. De akoestische situatie verbetert en resulteert niet in een buitengewoon hoge geluidsbelasting. De provincie vindt daarom 

aanvullende geluidreducerende maatregelen naast het 2-laags ZOAB niet nodig. 

 

Varsenerdijk, Ommen 

Bij snelheden van 70 km/uur en hoger overheerst het geluid van banden. Maatregelen zoals 2-laags ZOAB verminderen het geluid van de banden 

en daarmee het totale geluidniveau. Normen voor de geluidbelasting op gevels zijn altijd de normen uit de Wet geluidhinder en zijn zeker niet 

door de provincie bijgesteld. 

 

To-03 Geluidsoverlast 

rondom N48 na openstelling 

N36 

De omleiding Ommen is door Rijkswaterstaat conform de geldende akoestische regels uitgevoerd. Wettelijk viel de N48 daarbij buiten het 

onderzoeksgebied. De werkwijze is dus volgens de wet uitgevoerd. In het project N 340/N48 wordt de omleiding Ommen als een bestaande weg 

in het akoestisch model ingevoerd. Dit is ook volgens de wettelijke voorschriften. Beoordeling binnen dit akoestisch onderzoek van de effecten 

van de eerder opengestelde N36 is daarom niet voorgeschreven. De provincie heeft begrip voor de gedachte van de insprekers dat aanwonenden 

van de N48 tussen wal en schip lijken te vallen. Om die reden heeft de provincie onderzocht welke akoestische gevolgen zouden ontstaan in de 

theoretische situatie dat de projecten N 340/N48 en de N36 één project waren geweest. Wettelijk heeft een dergelijk onderzoek geen status. Het 

onderzoek maakt wel inzichtelijk of meer ingrijpende geluidreducerende maatregelen nodig zouden zijn geweest, naast de toepassing van 2-

laags ZOAB zoals nu opgenomen in het project N 340/N48. Uit de berekening komt naar voren dat de (bovenwettelijke) toepassing van 2-laags 

ZOAB in het project N 340/N48 ervoor zorgt dat er weinig extra geluidsmaatregelen nodig zouden zijn geweest. Bij negen woningen geldt wel 

dat, in de theoretische situatie dat beide projecten als één project zouden worden behandeld, er een hogere waarde procedure gevolgd had 

moeten worden. Naar inschatting (gelet op de beperkte omvang van de overschrijdingen) zouden bij circa de helft van deze woningen (vier á 

vijf) isolerende maatregelen moeten worden genomen om aan de normen voor de binnenwaarde (33 dB) te voldoen. Sommigen bewoners van 

deze woningen hebben bij het Rijk een schadeverzoek (op grond van de rijksregeling voor nadeelcompensatie) ingediend in verband met de 

toegenomen verkeersdruk en de geluidsbelasting op de N48 als gevolg van de Omleiding Ommen. Als die niet wordt toegekend, overweegt de 

provincie, als bovenwettelijke maatregel, bij de (negen) woningen een aanbod te doen om zonodig isolatiemaatregelen aan de woning te nemen 

om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Met technisch onderzoek per woning zal dan nagegaan moeten worden of daadwerkelijk 

isolerende maatregelen nodig zijn aan om die norm voor de binnenwaarde te voldoen (dat ligt aan de kwaliteit van de bouwkundige situatie). Bij 

het voorstel aan Provinciale Staten tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan wordt hierop nader ingegaan. 
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De negen woningen die het potentieel (n.a.v. de berekeningen in de theoretische situatie) betreft, zijn: 

� Broekdijkje 2, Ommen 

� Bossteeg 1, Ommen 

� Hessenweg West 3, Ommen 

� Hessenweg West 4, Ommen 

� Balkerweg 17, Ommen 

� Balkerweg 22b, Ommen 

� Balkerweg 22c, Ommen 

� Ommerkanaal West 3, Ommen 

� Tussenweg 3, Ommen 

 

To-04 Luchtkwaliteit Bij het opstellen van het Inpassingsplan dient de provincie zich te houden aan de wettelijke voorschriften voor de luchtkwaliteit bij de realisering 

van dit soort plannen. De provincie heeft daarom in de onderzoeken bij het Plan- en BesluitMER de toekomstige luchtkwaliteit laten onderzoeken. 

Hieruit is gebleken dat het plan voldoet aan de wettelijke eisen voor de luchtkwaliteit.  

Zie ook beantwoording bij To-01. 

 

De gevolgen van stikstofdepositie voor Natura-2000 gebieden komt aan de orde in de beantwoording bij To-05. 

 

Verkeerstoename en verandering van snelheid 

In Nederland gelden wettelijke grenswaarden ten aanzien van luchtkwaliteit welke zijn gebaseerd op de Europese kaderrichtlijnen. De wettelijke 

grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer onder titel 5.2. Het geldende toetsingskader, zoals 

deze te vinden is op de website van het compendium voor de leefomgeving (http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl), is als volgt (zie 

tabel 4): 

 

Tabel 4. Overzicht toetsingskader luchtkwaliteit 

stof criterium grenswaarde [µg/m³] geldig per 
NO2 jaargemiddelde concentratie 40 1 januari 2015 
NO2 uurgemiddelde concentratie (maximaal 18 keer per jaar) 200 1 januari 2015 

PM10
  jaargemiddelde concentratie 40 1 juni 2011 

PM10
  etmaalgemiddelde concentratie (maximaal 35 keer per jaar) 50 1 juni 2011 

PM2,5 jaargemiddelde concentratie 25 1 januari 2015 

 

Het plan als geheel is getoetst aan bovenstaande grenswaarden voor NO2 en PM10
 met als peiljaar 2015. Bij de luchtkwaliteitsberekeningen is 

voor wat betreft de verkeerscijfers uitgegaan van de intensiteiten in 2021 (worst-case situatie). Op basis van deze berekeningen blijkt dat de 
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grenswaarden uit de Wet milieubeheer na ingebruikname van de gewijzigde N 340/N48 niet worden overschreden.  

 

In hoofdstuk 13 van het ‘hoofdrapport planstudie BesluitMER N 340/N48 zijn de verschillende alternatieven gewogen op basis van belast 

oppervlak, adressen en kilometer weglengte in concentratieklassen. Voor alle onderzochte varianten en het voorkeursalternatief (VKA) geldt een 

afname in belast oppervlak en adressen per concentratieklasse voor zowel NO2 en PM10.  

 

De toename in verkeer en de toename in snelheid heeft geen toename in blootgesteld oppervlak en geen toename in blootgestelde adressen tot 

gevolg. Tevens liggen de berekende waarden onder de wettelijke grenswaarden. Met andere woorden: langs de bestaande en toekomstige N 

340/N48 is de luchtkwaliteit zodanig dat dit op zichzelf geen verplaatsing van de N 340/N48 naar een ander tracé rechtvaardigt. 

 

Aanwezigheid van scholen in de buurt van de N 340/N48 

Het Besluit gevoelige bestemmingen wil voorkomen dat gevoelige bestemmingen, waaronder naast scholen ook kinderdagverblijven en 

verzorgingstehuizen voor ouderen vallen, worden gebouwd binnen 50 meter van provinciale wegen als daar sprake is van een (dreigende) 

overschrijding van de wettelijke grenswaarden zoals opgenomen in tabel 1 van het Besluit gevoelige bestemmingen. Er is bij de N 340 overigens 

geen sprake van een (dreigende) overschrijding. Ter plaatse van de bestaande scholen wordt voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.  

 

Verder geldt het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) voor gevoelige bestemmingen die zich bevinden binnen de zone van 50 

meter rondom provinciale wegen. Dit besluit stelt dat gevoelige bestemmingen die op een kleinere afstand dan 50 meter van een provinciale weg 

liggen niet mogen uitbreiden, tenzij ter plekke wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden. 

 

In het kader van de goede ruimtelijke ordening heeft de provincie Overijssel, in lijn met de ‘Kamerbrief over luchtkwaliteit scholen langs wegen’ 

d.d. 28 maart 2011 van Staatssecretaris Atsma, een afweging gemaakt over de inpassing van de N 340/N48 bij twee scholen in Ankum en 

Oudleusen. Uit het onderzoek naar de luchtkwaliteit, dat in het kader van het Inpassingsplan N 340/N48 is opgesteld, blijkt dat in Oudleusen en 

Ankum wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Er is daarom geen noodzaak tot de uitplaatsing van deze scholen. De provincie 

hecht er echter waarde aan om de afstand tussen deze scholen en de N 340/N48 zo groot mogelijk te laten zijn. Daarom wordt de 

opgewaardeerde weg iets verschoven ten opzichte van de bestaande situatie, waardoor de scholen in de nieuwe situatie verder van de N 340 af 

komen te staan dan nu het geval is (zie tabel 5):  

 

Tabel 5; Afstand scholen tot rand hoofdrijbaan 

Scholen afstand tot hoofdrijbaan in huidige 

situatie 

afstand tot hoofdrijbaan in nieuwe 

situatie 

School Ankum 42 meter 47 meter 

School Oudleusen 53 meter 67 meter 

 

Bij de basisschool te Ankum wordt bovendien de parallelweg voor doorgaand verkeer verschoven en krijgt de bestaande parallelweg daar vooral 

een functie voor het brengen en halen van kinderen met “éénrichting verkeer’”. Zie ook de beantwoording bij To-01.  
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Fijn stof 

Uit hoofdstuk 13 van het “hoofdrapport Planstudie BesluitMER N 340/N48” blijkt dat er voor wat betreft de concentraties fijn stof (PM10) tussen 

de onderzochte varianten geen verschillen zijn in belast oppervlak en aantal adressen. Er is voor wat betreft fijn stof dus geen verschil tussen de 

varianten. Verder voldoen alle inrichtingsvarianten aan de wettelijke grenswaarden voor fijn stof. Dit betekent dat de N 340/N48 op grond van 

deze normen nergens leidt tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor de gezondheid van om- en aanwonenden. Zie ook de beantwoording bij 

To-01.  

 

Voor PM2,5 geldt met ingang van 1 januari 2015 een grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens van 25 microgram per 

m3, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt voorzien in 

maatregelen om de grenswaarde voor PM10 te halen. Die maatregelen zijn tevens gericht op het voldoen aan de grenswaarde voor PM2,5. Indien 

nodig wordt in het NSL voorzien in specifieke maatregelen om aan de PM2,5 grenswaarde te voldoen en te blijven voldoen met ingang van 

genoemde datum. Daarom vindt vóór 2015 geen toetsing aan deze grenswaarde plaats, ook niet indien een besluit betrekking heeft op een 

project dat ook na 1 januari 2015 gevolgen voor de luchtkwaliteit heeft (Wm bijlage 2 voorschrift 4.4 lid 1 en 2). In 2011 moet voor het eerst 

aan de Europese Commissie worden gerapporteerd over de PM2,5-concentraties, en wel over het jaar 2010. Als vanaf 2011 aan de grenswaarden 

voor PM10 wordt voldaan dan wordt naar verwachting ook aan de grenswaarde voor PM2,5 voldaan. Voor PM2,5 geldt tot 1 januari 2015 een 

plandrempel van 25 microgram per m3 voor de bescherming van de gezondheid van de mens, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie. Op 

basis van de huidige inzichten liggen de gemiddelde achtergrondconcentraties van PM2.5 in Nederland tussen de 13 en 16 µg/m3. In het stedelijk 

gebied zijn de PM2.5 -concentraties hoger, namelijk 15-19 µg/m3. Lokaal in straten en langs snelwegen zijn de concentraties verhoogd door de 

bijdrage van verkeer aan de PM2.5-concentraties. 

 

Naar huidige verwachting voldoet Nederland met de NSL-maatregelen voor PM10 aan de plandrempel van 25 microgram per/m3. Maatregelen die 

getroffen worden met het oog op reductie van PM10 reduceren over het algemeen ook PM2,5, hierdoor lijken extra maatregelen niet nodig. 

 

Het Combinatiealternatief bij Oudleusen kent 2x1 rijstroken. Het Combinatiealternatief is daar als 2x1 vastgelegd in de regels van het 

Inpassingsplan. Het wijzigen van het gedeelte 2x1 naar een 2x2 uitvoering kan alleen gerealiseerd worden na een nieuwe planologische 

procedure en besluitvorming.  

 

De commissie m.e.r. heeft in haar advies over het BesluitMER N 340/N48 over het onderzoek naar de luchtkwaliteit geen opmerkingen gemaakt. 

Tenslotte bestaat op grond van de Wet milieubeheer geen plicht tot het opnemen van een Gezondheidseffectscreening (GES) in BesluitMER-

studies. Zie verder de beantwoording bij To-01.  

 

To-05 Natuur Compensatie natuur, bos, groen  

De opwaardering van de weg gaat gepaard met een groter ruimtebeslag, waardoor op een aantal plaatsen sprake is van het kappen van bomen. 

Bij het ontwerp is getracht dit te minimaliseren. Het Compensatieplan geeft aan wat de compensatieopgave is en waar compensatie (waaronder 
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herplant van bos) plaats kan vinden. De zoekgebieden die staan aangegeven in het Compensatieplan zijn ruime gebieden waar binnen de 

compensatielocaties gezocht worden. Binnen de zoekgebieden zal worden onderzocht in hoeverre compensatie binnen het zoekgebied te 

realiseren is. Eén van de uitgangspunten bij het inrichten van de compensatielocaties is dat de verdwenen natuurwaarden volledig kunnen 

worden gecompenseerd op de compensatielocatie(s). Daarnaast wordt bos herplant in gebieden waar dat functioneel is, bijvoorbeeld aan de 

oostzijde van het ecoduct over de N48.  

 

Compensatie Ecologische hoofdstructuur  

Het profiel van de nieuwe weg is ter plekke van de Ecologische hoofdstructuur smal gehouden om aantasting zoveel mogelijk te beperken. De 

provincie heeft in het kader van de Structuurvisie N 340/N48 (14 oktober 2009 vastgesteld door Provinciale Staten) de verschillende belangen 

bij de tracékeuze afgewogen. Het beleid uit de Omgevingsvisie is daarbij van toepassing en dan gaat het om de “generieke keuzes”, de 

“ontwikkelingsperspectieven” en de “Gebiedskenmerken van provinciaal belang”. Het Combinatiealternatief sluit in belangrijke mate aan bij de 

benadering volgens de SER-ladder (bestaande voorzieningen - wegen - waar mogelijk benutten), mijdt het Landbouwontwikkelingsgebied 

(LOG) en de twee grondwaterbeschermingsgebieden Witharen en Vechterweerd. Tussen Oudleusen en Varsen gaat het Combinatiealternatief - 

via de bestaande maar te verbreden weg - door de Ecologische hoofdstructuur zoals aangegeven in de Omgevingsvisie. Bij het noordelijke tracé 

wordt het grondwaterbeschermingsgebied Vechterweerd vermeden maar het grondwaterbeschermingsgebied Witharen doorsneden, evenals 

een LOG en de huidige Ecologische hoofdstructuur. Provinciale Staten hebben rekening houdend met deze deels tegengestelde invalshoeken en 

belangen uit de Omgevingsvisie en alles overwegende gekozen voor het Combinatiealternatief. In de Structuurvisie N 340/N48 is deze afweging 

uitgebreid verwoord.  

 

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van de vastgestelde Structuurvisie besloten toepassing te geven aan artikel 2.7.2 lid 3, sub a I van 

de Omgevingsverordening. Dat artikel gaat over de aanpassing van de begrenzing van het werkingsgebied van de Ecologische hoofdstructuur om 

ecologische en sociaal economische overwegingen. De plangrens van het Provinciaal Inpassingsplan is door dit besluit van Gedeputeerde Staten 

de nieuwe grens van de Ecologische hoofdstructuur. De negatieve natuureffecten die langs de bestaande op te waarderen weg ontstaan, worden 

gemitigeerd en gecompenseerd volgens het compensatiebeleid van de Omgevingsvisie. In compensatie zal in voldoende mate worden voorzien, 

zoals aangeven in het Compensatieplan behorende bij de Toelichting van het Provinciaal Inpassingsplan. De tekst in de Toelichting van het 

Provinciaal Inpassingsplan over de aantasting van de Ecologische hoofdstructuur, het al dan niet voorhanden zijn van alternatieven en de 

compensatie hebben wij gelet op de inspraakreacties en het bovenstaande aangepast. Zie ook de beantwoording bij Ov-11. 

 

De kaarten van de compensatiegebieden in het Compensatieplan zijn bedoeld als indicatie van een mogelijke invulling van de 

compensatieopgave (scenario’s). De kaarten schetsen nog niet het definitieve eindbeeld met de concrete locaties. Bij de verdere concretisering 

wordt ook rekening gehouden met het landschapstype. De precieze situering van de compensatie hangt mede af van overleg met de 

grondeigenaren.  

 

Faunavoorzieningen 

De onzekerheden over ontwikkeling van de robuuste verbindingen, nemen niet weg dat de ecoducten over de N 340 en N48 een belangrijke 

functie kunnen/zullen vervullen voor migrerende soorten in de regio. De afmetingen van de ecoducten zijn gebaseerd op de faunasoorten die er 
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gebruik van zullen maken hetgeen onderzocht is door een ecologische onderzoekbureau. Onderzoek heeft plaatsgevonden naar een breed 

spectrum aan soorten. Naast de ecoducten worden ook kleinere faunavoorzieningen aangelegd om de N 340/N48 voor verschillende soorten 

veilig passeerbaar te maken. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren maar ook aan bijvoorbeeld 

dassen en steenmarters. Deze faunavoorzieningen zorgen voor het terugdringen van het aantal faunaslachtoffers. Met het oog daarop zal nabij 

de faunavoorzieningen geleidende afrastering worden geplaatst om de werking van de voorziening te optimaliseren. In het wegontwerp hebben 

wij de faunavoorzieningen en afrasteringen zichtbaar gemaakt. 

 

Faunacompensatie 

De compensatie voor het verlies aan leefgebied van de grote modderkruiper wordt gecompenseerd in de bermsloten langs het nieuwe 

tracégedeelte. In het aangepaste wegontwerp zijn hiervoor voorzieningen opgenomen.  

 

Landschap 

Het tracé van de nieuwe N 340/N48 ligt voor het grootste deel op/langs het oude tracé. Vanaf de A28 tot de Ankummerdijk volgt de nieuwe 

N 340 echter een nieuw tracé waardoor daar in de huidige smalle vechtcorridor meer ruimte ontstaat voor gewenste ontwikkelingen in het kader 

van “Ruimte voor de Vecht”. Door de lus aan de noordzijde van de A28 in zuidwestelijke richting te projecteren wordt het grootste deel van de 

groeiplaats van de Kievitsbloem (waardevol habitat) behouden. Vanaf de Ankummerdijk oostwaarts volgt de nieuwe weg het bestaande tracé. De 

opwaardering van de bestaande weg staat de verdere natuurontwikkeling in het Vechtdal in het kader van “Geef de Vecht de ruimte” niet in de 

weg. Bij het wegontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met het essenlandschap en historische vindplaatsen. In de Landschapsvisie bij de 

Planstudie BesluitMER is aangegeven hoe een goede inpassing vorm wordt gegeven.  

 

Natura 2000 

In de Passende Beoordeling zoals gevoegd bij de Planstudie BesluitMER is opgenomen en onderbouwd dat negatieve effecten als gevolg van 

stikstofdepositie worden uitgesloten. Realisatie van het voorkeursalternatief laat een afname van de gemiddelde stikstofdepositie zien.  

 

In de Passende Beoordeling zoals gevoegd bij de Planstudie BesluitMER is aangetoond dat negatieve effecten van geluid op de 

instandhoudingsdoelen en natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden en de Beschermde Natuurmonumenten zijn uit te sluiten. Het verstoord 

oppervlak door geluid neemt binnen de 42 dB(A) contour met één hectare toe, binnen de 47 dB(A) contour neemt het verstoord oppervlak echter 

af. De conclusie in de Passende Beoordeling is correct. 

Negatieve effecten als gevolg van wijzigingen in de geluidcontour worden uitgesloten. De wijziging in de geluidcontour heeft geen negatieve 

effecten op aangewezen vogelsoorten van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. In de berekeningen is uitgegaan van 

regulier ZOAB. De uitvoering van het plan vindt echter plaats met 2-laags ZOAB (of vergelijkbaar asfalt), waardoor geluid nog verder 

gereduceerd wordt ten aanzien van de berekende geluidcontouren.  

 

Ten aanzien van lichtverstoring zijn negatieve effecten niet bij voorbaat uit te sluiten, maar deze zijn niet significant en kunnen gemitigeerd 

worden. Er zullen maatregelen getroffen worden om negatieve effecten te voorkomen. Deze maatregelen bestaan uit het gericht gebruiken van 

verlichting waardoor licht niet uitstraalt naar de omgeving. 
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Een ADC-toets is noodzakelijk als uit een Passende beoordeling blijkt dat significante gevolgen op Natura-2000 gebieden niet kunnen worden 

uitgesloten. Een ADC-toets houdt dan het volgende in:  

� A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling?;  

� D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch gerealiseerd moet worden?;  

� C: welke Compenserende maatregelen zullen dan getroffen worden om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 

bewaard blijft. 

De zogenaamde ADC-toetsing hoeft voor het project N 340/N48, gelet op de conclusies in de Passende Beoordeling, niet te worden doorlopen. 

Uit de Passende beoordeling blijkt immers dat significante gevolgen op Natura-2000 gebieden kunnen worden uitgesloten.  

 

Geluid en Ecologische hoofdstructuur 

In het PlanMER is een vergelijking gemaakt van de tracéalternatieven zonder geluidsmaatregelen. De toepassing van 2-laags ZOAB zorgt ervoor 

dat de situatie met het project N 340/N48 beter is dan in de referentiesituatie. Zie ook beantwoording bij To-02 en To-12 en bijlage 1 bij deze 

Reactienota. 

 

To-06 Lichthinder Insprekers geven aan te vrezen voor lichthinder veroorzaakt door vooral koplampen en straatverlichting. In het BesluitMER is ingegaan op de 

vraag hoe de effecten van licht door maatregelen verzacht kunnen worden: “Een algemene mitigerende maatregel is het terughoudend omgaan 

met verlichting over het gehele tracé. De N 340 loopt door het buitengebied waar rust en donkerte een bijzondere kwaliteit is. Het middendeel 

van het tracé (deeltraject 2 en 3) is in de provinciale Omgevingsvisie aangewezen als donkerte gebied. Beperken van lichthinder gebeurt door 

het enkel toepassen van verlichting waar dat noodzakelijk is (zoals op de aansluitingen) en waar mogelijk door toepassing van verlichting laag op 

de weg (LED-verlichting in plaats van lichtmasten).” 

Bij de verdere detaillering van de inrichting van de weg zal de provincie letten op het aspect lichthinder door koplampen. Daar waar direct 

overmatige lichthinder kan ontstaan, bijvoorbeeld door straling in een woning of verblinding van weggebruikers op de parallelweg, worden 

maatregelen getroffen. Dit kan zijn door plaatsing van schilden of beplanting. Lichthinder van openbare straatverlichting wordt zoveel mogelijk 

voorkomen door toepassing van energiezuinige LED-verlichting in het wegdek en/of door (lage) lichtmasten alleen te plaatsen bij kruisingen en 

aansluitingen. Ook wordt nagegaan of het mogelijk is de verlichting “vraagafhankelijk te maken”. Dat wil zeggen alleen verlichten wanneer het 

moet, wanneer er (veel) verkeer is. 

 

Na het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan gaat de provincie het project aanbesteden en een aannemer contracteren die de weg 

feitelijk gaat bouwen/aanleggen. Deze aannemer gaat straks binnen door de provincie te stellen voorwaarden de weg en de kunstwerken (de 

viaducten, tunnels et cetera) verder uitwerken. Een lichtplan hoort hier ook bij.  

 

To-07 Landschappelijke 

inpassing 

Visuele hinder 

De realisatie van een stroomweg leidt, op welke locatie dan ook, altijd tot een bepaalde visuele hinder, zowel voor aanwonenden als andere 
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gebruikers van het betreffende gebied. Enerzijds wordt er een groot algemeen belang gediend met de vernieuwing van de N 340/N48, anderzijds 

leidt aanleg van een nieuwe weg altijd tot aantasting van bestaande waarden. In de PlanstudieMER zijn tracéalternatieven en inrichtingsvarianten 

onderzocht, vergeleken en beoordeeld.  

In de Structuurvisie N 340/N48 van oktober 2009 is de afweging van de tracékeuze opgenomen en is gekozen voor het Combinatiealternatief 

waarbij voor een groot deel de bestaande weg wordt gevolgd. Daarmee wordt voorkomen dat een nieuwe doorsnijding van het landschap 

ontstaat, waarin de leefsituatie en visuele hinder van bewoners en gebruikers van het betreffende gebied radicaal wijzigt. De opwaardering van 

de bestaande weg leidt niettemin ook tot extra visuele hinder voor direct aanwonenden vooral bij de aansluitingen. Door uitvoering van de 

Landschapsvisie (met beeldkwaliteitsplan), als gevoegd bij de Planstudie BesluitMER, wil de provincie een zo goed mogelijke inpassing realiseren 

en visuele hinder zoveel mogelijk beperken. 

 

Aantasting rivierenlandschap 

Met het programma “Ruimte voor de Vecht” verbindt de provincie Overijssel zich aan een perspectief voor het Vechtdal. Naast het creëren van 

ruimte voor water, staat de ruimtelijke kwaliteit in het Vechtdal centraal. Het project N 340/N48 en het programma “Ruimte voor de Vecht” zijn 

op elkaar afgestemd. Zie ook beantwoording bij Ov-11. 

 

De landschappelijke versterking van de weg met haar omgeving is het leidende principe geweest bij het ontwerpproces van de N 340/N48. De 

provincie heeft dit uitgewerkt in de Landschappelijke Visie + Ontwerp. In dit ontwerp is rekening gehouden met het rivierenlandschap en de 

andere voorkomende landschapstypen. De vormgeving van het knooppunt Varsen is bijvoorbeeld zodanig dat het zuidoostelijke kwadrant van 

het knooppunt - richting Vecht - zo veel mogelijk wordt ontzien. Dit is gunstig voor het landschap, de aanwezige landbouw en de (verwachte) 

aanwezige archeologische waarden. 

 

Landgoed Hofwijk (aansluiting Cubbinghesteeg/Ankummerdijk) 

In de analyse van het landschap is door de provincie breed gekeken naar de verschillende landschapkenmerken van het gebied zoals ook 

opgenomen in de provinciale omgevingsvisie (Catalogus gebiedskenmerken). Enerzijds is bij de uitwerking rekening gehouden met 

verkeerskundige uitgangspunten en leefbaarheidsaspecten en anderzijds is het wegontwerp zo goed mogelijk ingepast in de omgeving. De 

plannen voor het landgoed Hofwijk, een voormalige buitenplaats/vroegere havezate, en de inrichting van de nieuwe weg sluiten elkaar niet uit. 

Dergelijke plannen/ontwikkelingen sluiten aan bij de huidige landschapskenmerken en die kenmerken zijn ook betrokken bij de uitwerking van 

het ontwerp voor de N 340/N48. 

 

Landschap Vechtcorridor Noord, gemeente Zwolle. 

De landschappelijke inrichting en ontwikkeling van het gebied tussen het knooppunt A28 tot voorbij de spoorlijn wordt in het kader van het 

provinciaal programma “Ruimte voor de Vecht” door de gemeente Zwolle vorm gegeven. De gemeente Zwolle stelt een visie/ontwikkelingsplan 

op voor de Vechtcorridor Noord. Het ontwerp van de aansluiting N 340 op de A28 en de Nieuwleusenerdijk is in overleg met de gemeente Zwolle 

tot stand gekomen. Er is rekening gehouden met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Hessenpoort en de planontwikkeling Vechtcorridor 

Noord. Het gekozen tracé voor de N 340 maakt beide plannen mogelijk. 

 



100 Reactienota  

Anningahof 

De beeldentuin Anningahof wordt in de plannen doorsneden door de aanleg van de aansluiting N 340 op de A28 en 

Kranenburgweg/Nieuwleusenerdijk. De provincie waardeert het dat uit de reactie van de inspreker een grondhouding spreekt om mee te denken 

aan oplossingsrichtingen. Bij de verdere uitwerking van de plannen en de grondverwerving worden door de provincie de gemaakte opmerkingen 

van de inspreker betrokken. De maatregelen voor inpassing van het beeldenpark in de Vechtcorridor maken deel uit van de planontwikkeling 

voor de Vechtcorridor Noord door de gemeente Zwolle.  

 

Hagen ter verblinding 

Het klopt dat in het huidige wegontwerp gedetailleerde informatie ontbreekt over zaken als bewegwijzering, lichtmasten en de exacte plaats van 

bomen en struiken. Ook eventuele maatregelen tegen verblinding van de hoofdrijbaan op de parallelwegen in de vorm van bijvoorbeeld hagen 

ontbreekt. Deze detaillering volgt bij de verdere uitwerking van het wegontwerp voor de uitvoeringsfase.  

 

Oudleusen 

De extra ruimte tussen de bestaande noordelijke parallelweg bij Oudleusen (Parallelstraat geheten) en de nieuwe hoofdrijbaan van de N 340 kan 

worden benut voor een goede landschappelijke inpassing en openbare voorzieningen. In de Landschappelijke Visie + Ontwerp is een mogelijke 

inpassing uitgewerkt. In opdracht van Plaatselijk Belang Oudleusen is door het Oversticht het plan “Dorpshart Oudleusen” opgesteld. Bij de 

invulling van de ruimte tussen de Parallelstraat en de nieuwe N 340 kan met de visie in dat plan rekening worden gehouden.  

 

Flankerend beleid “Investeren in landschap en leefomgeving” 

De provincie heeft op basis van goede ervaringen bij andere projecten als “Streekeigen huis en erf” bij dit project het initiatief genomen om, 

naast de maatregelen direct voorkomend uit het project N 340/N48, te komen tot de uitvoering van een programma “Investeren in landschap en 

leefomgeving”. Het programma richt zich op een gebied van circa 500 meter ter weerszijden van de weg. Daarvoor is in 2010, in overleg met 

leden van de consultatiegroep N 340, een Plan van Aanpak opgesteld (zie www.overijssel.nl/N340).  

Voor dit programma is door Gedeputeerde Staten, op basis van ervaring bij soortgelijke programma’s thans een bedrag van één miljoen euro 

gelabeld. Het programma wordt na vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan, in nauwe samenwerking met bewoners en betrokken 

gemeenten en waterschappen, verder uitgewerkt en uitgevoerd.  

 

Spoorkruising 

Enkele insprekers kunnen zich niet vinden in de keuze voor een viaduct over de spoorlijn, met de motivatie dat een viaduct een wezenlijke 

inbreuk maakt op het landschap en een tunnel niet. De provincie heeft inderdaad de kruising van de N 340 met de spoorlijn Zwolle - Meppel 

vormgegeven met een viaduct, waarbij de N 340 de spoorverbinding bovenlangs kruist. Deze keuze wordt vanuit landschappelijk oogpunt 

aanvaardbaar geacht gezien het feit dat de kruising gelegen is in een omgeving met stedelijke kenmerken zoals de aanwezigheid van 

bedrijventerrein Hessenpoort, een schakelstation en hoogspanningslijnen. De landschappelijke meerwaarde van een situatie waarin de N 340 het 

spoor per tunnel kruist, is relatief gering. Bovendien zijn de kosten van een tunnel ten opzichte van een kruising per viaduct (veel) hoger. Bij de 

keuze voor een viaduct of tunnel is sprake van een integrale afweging. Naast de kosten is ook gekeken naar de verschillende milieuaspecten. In 

de afweging is alles overwegende gekozen voor een viaduct. 
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Overig 

De noodzaak tot vernieuwing van de N 340/N48 is mede gelegen in de toenemende maatschappelijke vraag naar mobiliteit. De realisatie van een 

stroomweg leidt, op welke locatie dan ook, altijd tot een bepaalde aantasting van de privacy van aanwonenden. Enerzijds wordt er een groot 

algemeen belang gediend met de vernieuwing van de N 340/N48. Anderzijds kan realisatie van nieuwe infrastructuur gepaard gaan met 

aantasting van individuele belangen zoals privacy. Dit geldt ook als voor het noordelijke tracé zou zijn gekozen.  

De afstand van het geprojecteerde fietspad (langs de westzijde van de spoorlijn) tot de woning is zodanig dat niet gevreesd hoeft te worden voor 

onaanvaardbare overlast.  

 

De provincie heeft in de Landschapsvisie bij de Planstudie BesluitMER de beoogde landschappelijke inpassing aangeven, waaronder de aanplant 

van bomen en bosschages. De definitieve inrichting vindt later plaats en hangt mede af van de grondverwervingsmogelijkheden. Waar mogelijk 

wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving en zal afstemming plaatsvinden.  

 

To-08 Cultuurhistorie en 

archeologie 

Van Lenthe 

Het voorgestelde alternatief van Van Lenthe bij de aansluiting Oudleusen biedt geen verkeerskundige voordelen ten opzichte van oplossing in het 

wegontwerp bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (die aansluiting wijzigt overigens deels met als gevolg minder ruimtebeslag aan de 

zuidzijde, zie bij beantwoording In-16). Het alternatief voldoet niet aan de verkeerstechnische en verkeersveiligheidseisen en zou bij verdere 

uitwerking aanzienlijk meer ruimtebeslag vergen dan op de tekening van inspreker is aangegeven. Het voorgestelde alternatief heeft daardoor 

weinig tot geen voordelen ten aanzien van onder meer landschap en cultuurhistorie.  

Dat geldt ook voor het voorstel van Van Lenthe om de aansluitingen Oudleusen en Maneweg te combineren tot één aansluiting ter hoogte van 

Westerkampen. Landschappelijk en cultuurhistorisch gezien is geen sprake van een veel betere situering ten opzichte van het provinciale 

wegontwerp. Zie ook bij beantwoording In-16 

 

Archeologie 

Het AMK-terrein Oudleusener Esch, nummer 2781, wordt geraakt door het wegtracé. In het kader van het verkennende Inventariserend 

Veldonderzoek Archeologie (IVO) zijn ter hoogte van het tracé enkele boringen gezet in dit terrein. Daarbij zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen, tevens is geconstateerd dat de bodem tot in de C-horizont is geroerd. Op basis van die bevindingen is in het IVO geconcludeerd dat 

ter plaatse geen intacte waarden zijn te verwachten en dat de begrenzing van het AMK-terrein aangepast dient te worden.  

Aangezien in het IVO geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen, is voor het genoemde terrein in het Provinciaal Inpassingsplan ook geen 

(dubbel-)bestemming opgenomen. De provincie zal dit verduidelijken van het Provinciaal Inpassingsplan.  

 

Landschappelijke waarden 

De provincie Overijssel onderkent dat ontwikkeling van infrastructuur altijd leidt tot het verlies van landschappelijke waarden. De aanleg en 

verbetering van infrastructuur geschiedt volgens landelijk gehanteerde normen en ontwerprichtlijnen. Bij het wegontwerp van de N 340/N48 zijn 

deze gehanteerd, waarbij de provincie Overijssel getracht heeft om zoveel mogelijk maatwerk toe te passen. Toch is een beperkt verlies aan 

landschappelijke structuren tijdens dit soort ingrepen niet te voorkomen, als gevolg van een verbreding van het wegprofiel. De provincie 
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Overijssel streeft ernaar de verloren gegane landschappelijke structuren zo goed mogelijk te laten terugkeren in de nieuwe situatie. Zie ook de 

beantwoording bij To-01.  

 

Om de Landskroon 

Overigens is geen sprake van een urbanisatie van het gebied ten zuiden van Oudleusen (omgeving Om de Landskroon). Dit gebied blijft zijn open 

karakter houden, volgens de geldende bestemmingsplannen en de Overijsselse Omgevingsvisie. 

 

To-09 

Waterhuishouding(splan) 

Waterkering bij De Stouwe 

Ter hoogte van de Stouwe valt de primaire waterkering voor een deel samen met het huidige en toekomstige tracé van de N 340. In bijlage 6 

van het Waterhuishoudingsplan zijn zowel het toekomstig tracé van de nieuwe N 340 als de waterkering weergegeven. Hieruit blijkt dat het tracé 

ter hoogte van Stouwe op het dijklichaam ligt. Het tracé van de nieuwe N 340 ligt hiermee niet in de uiterwaard van de Vecht.  

 

Waterparagraaf 

De waterparagraaf in het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan is een meer algemene samenvatting van hoofdstuk 6 in het 

waterhuishoudingsplan. In de waterparagraaf in de Toelichting van het Provinciaal Inpassingsplan is dit nu aangegeven en is een verwijzing 

opgenomen naar hoofdstuk 6 in het waterhuishoudingsplan. Bij de verdere uitwerking wordt uitgegaan van het gestelde in het 

waterhuishoudingsplan. Het waterschap is nauw betrokken geweest bij het opstellen van het waterhuishoudingsplan. Het waterschap wordt ook 

betrokken bij de verdere planvorming en detaillering. Belangrijk bij de afstemming tussen provincie en waterschap is de beoogde verbetering van 

de primaire waterkering langs de Vecht, bij De Stouwe. Hier ligt de weg op de kering. In het Provinciaal Inpassingsplan is voor de waterkering 

een dubbelbestemming opgenomen. Dat geldt ook voor het aangrenzende gebied in de bestemmingsplannen buitengebied. Deze 

dubbelbestemming maakt het mogelijk werkzaamheden uit te voeren voor de verbetering van de waterkering. De wijze waarop de waterkering 

verhoogd zal worden en de financiering staat nog niet vast. Het (landelijke) Hoogwater beschermingsprogramma is voor het waterschap de 

financieringsbron, hierover komt in 2012/2013 zekerheid. 

 

Nieuwe watergang stroomgebied Streukelerzijl 

In het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan wordt rekening gehouden met de door het waterschap beoogde afkoppeling van het bestaande 

oppervlaktewatersysteem ten noorden van de N 340 (stroomgebied Streukelerzijl) van het bestaande afvoerstelsel richting de Vecht. Het 

wegontwerp is door de Provincie aangepast met een ruimtereservering voor een waterleiding van 20 m langs de (nieuwe) De Bese en dit is 

verwerkt in de Verbeelding van het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan..  

 

Inlaatgemaal 

In het “waterhuishoudingsplan N 340” dat als bijlage is opgenomen bij het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan ontbreekt op kaart 5 van 

bijlage 3 een bestaand inlaatgemaal. Dit gemaal wordt gehandhaafd in de toekomstige situatie. In het (aangepaste) waterhuishoudingsplan is op 

verzoek van het waterschap dit inlaatgemaal weergegeven op het kaartmateriaal.  

 

Waterkwaliteit 
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De Stouwe en het Ommerkanaal zijn Kaderrichtlijn Water-waterlichamen (KRW-waterlichamen). Door het toepassen van zaksloten en 

bermpassages wordt voorkomen dat er ongezuiverd hemelwater geloosd wordt op het oppervlaktewater. Hierdoor worden belemmeringen voor 

het behalen van de KRW doelstellingen voorkomen. Bovendien zal op de hoofdweg van de N 340 / N48 2-laags ZOAB worden toegepast, dat 

milieuhygiënisch zeer effectief is om de verspreiding van verontreinigingen tegen te gaan. Vanuit ecologisch oogpunt wordt rekening gehouden 

met maatregelen om het leefgebied van de grote modderkruiper en de poelkikker te compenseren. Ten behoeve van de grote modderkruiper 

worden minimaal 10 ecoduikers aangelegd en worden natuurvriendelijke plasbermen met een lengte van 100 m nabij iedere ecoduiker 

aangelegd. 

 

IBA’s  

In het waterhuishoudingsplan is rekening gehouden met het verleggen van de bestaande watergangen en zaksloten parallel aan de N 340 en 

N48. De watergangen (voeren water af) en zaksloten (vangen het water op en laten het in de bodem wegzakken) langs de wegen zijn belangrijk 

voor opvang en afvoer van afstromend hemelwater en hebben de bestemming verkeer. De zaksloten in grondwaterbeschermingsgebieden 

worden voorzien van een teelaardelaag. Deze maatregel is gebruikelijk voor grondwaterbeschermingsgebieden en is in lijn met landelijke 

richtlijnen. De watergangen en zaksloten zullen de huidige afwateringsfunctie en ontvangst- en afvoerfunctie voor bijvoorbeeld lozingen vanuit 

systemen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater behouden. Bij de nadere uitwerking zullen hieromtrent afspraken gemaakt worden met 

het waterschap en belanghebbenden (waaronder de bewoners direct langs het tracé).  

 

Buien 

Bij de inrichting van watergangen en zaksloten is rekening gehouden met de huidige normen ten aanzien van wateroverlast. De watergangen en 

zaksloten bij de nieuwe N 340 en N48 voldoen hierbij aan de hiervoor geldende norm (geen wateroverlast bij een bui van eens per honderd 

jaar). Dit komt mede omdat bij hoogwater eerst het naastgelegen grasland zal inunderen (onderlopen). Hierdoor is de faalkans voor het 

inunderen van grasland bepalend voor de waterberging in de watergangen en zaksloten (voor grasland is de norm als volgt: geen wateroverlast 

bij een bui van eens per 10 jaar). Deze normen zijn ook voor de bestaande situatie van toepassing. Getoetst is of het systeem ook buien van 

eens in de honderd jaar zonder ernstige overlast en/of schade kan opvangen. Het systeem kan een dergelijke bui verwerken. Het toepassen van 

de normen leidt niet tot een risico op toename van wateroverlast.  

 

De Stouwe 

De huidige kering nabij de Stouwe is in het kader van het landelijke hoogwater beschermingsprogramma afgetoetst (de kering voldoet niet aan 

de vereiste hoogte). Bovendien zal het dwarsprofiel van de weg nabij de Stouwe veranderen door de plannen met de N 340. Voor zowel het 

Waterschap Groot Salland als voor de provincie Overijssel is er aanleiding om ter plaatse van De Stouwe de mogelijke civieltechnische werken te 

combineren.  

Hiertoe zijn vier mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht, te weten: 

a. dijk naast de parallelweg (buitendijks) met de hierbij behorende compensatie; 

b. de parallelweg op (dijk)hoogte aanbrengen en laten fungeren als dijk; 

c. het totale profiel van de weg op (dijk)hoogte brengen en laten fungeren als dijk; 

d. damwandconstructie langs de parallelweg.  
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Het waterschap en de provincie zijn in overleg over de voorkeursvariant. In 2012/2013 is er pas zekerheid is over de financiering vanuit het 

(landelijke) Hoogwater beschermingsprogramma. Vóór vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten moet de 

financiering van het gehele plan verzekerd zijn. Mede naar aanleiding van de zienswijzen op het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan kan bezien 

worden of overeenstemming mogelijk is over de voorkeursvariant voor de waterkering, en of zekerheid geboden kan worden ten aanzien van de 

financiering van de aanpassing van de waterkering. 

 

Fietstunnel  

Ter hoogte van de N48 zal een fietstunnel gerealiseerd worden. Deze fietstunnel zal ter plaatse van een regionale kering met een 

overschrijdingskans van 1:200 aangelegd worden. Om de realisatie van deze fietstunnel mogelijk te maken zal het fietspad (direct bij de tunnel) 

minimaal op de benodigde kerende hoogte worden aangelegd. Het beschermingsniveau van de kering blijft hierbij gewaarborgd. 

 

To-10 Externe veiligheid De N 340 is een vrijgegeven route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in het kader van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (1995). Voor de 

invloed van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de omgeving zijn de vervoerscijfers van het jaar 2010 betrokken en de autonome groei van 

het vervoer (de prognoses voor het jaar 2021) op basis van het Global Economy scenario. De vervoerscijfers zijn verkregen bij de Dienst Verkeer 

& Scheepvaart (DVS) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. DVS heeft op basis van tellingen (uitgevoerd in 2008) de voor de 

risicoberekeningen benodigde jaarintensiteiten bepaald. De tellingen zijn conform de nieuwe telplanmethodiek (2006) en zijn omgezet naar 

jaarintensiteiten per stofcategorie. Hiermee is de landelijke toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen in het onderzoek naar 

de externe veiligheid langs de N 340/N48.  

 

In de Planstudie PlanMER en Planstudie BesluitMER is externe veiligheid onderzocht in overeenstemming met de vastgestelde richtlijnen. Er is 

getoetst op het zogenaamde plaatsgebonden risico en groepsrisico. De nieuwe N 340/N48 zorgt niet voor een toename van het plaatsgebonden 

risico, dat ruim onder de grenswaarde blijft. Het groepsrisico blijft langs het gehele tracé ruim onder de oriëntatiewaarde. 

In de Planstudie PlanMER is de conclusie dat geen van de alternatieven een negatief effect veroorzaakt op externe veiligheid. Het groepsrisico 

daalt bij alle alternatieven met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, waaronder het noordelijk tracé en het Combinatiealternatief. Het 

noordelijk tracé scoort voor wat betreft het groepsrisico relatief wat beter dan het Combinatiealternatief. Dit aspect is bij de tracékeuze in 2009 

bij de afweging betrokken. 

In de Planstudie BesluitMER worden de conclusies uit de Planstudie PlanMER voor externe veiligheid voor het Combinatiealternatief bevestigd. 

Daarnaast wordt geconstateerd dat het groepsrisico in geringe mate toeneemt ter hoogte van de A28 en het bedrijventerrein Hessenpoort, maar 

onder de zogenaamde ‘oriëntatiewaarde’ blijft.  

In de Planstudie BesluitMER is op bladzijde 146 het advies van de Veiligheidsregio IJsselland opgenomen. Dat gaat onder andere in op de 

bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de daarvoor op te nemen doorsteken voor de hulpdiensten vanaf de parallelwegen naar de hoofdrijbaan 

en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de aanwezigen. In het wegontwerp van het voorkeursalternatief zijn deze adviezen verwerkt en 

de Veiligheidsregio heeft daarmee ingestemd. De Veiligheidsregio IJsselland adviseert ook de N 340 waar mogelijk op maaiveld uit te voeren. 

In het Provinciaal Inpassingsplan wordt geconstateerd dat de Verantwoordingsplicht Groepsrisico is en wordt doorlopen en advies is verkregen 

van de Veiligheidsregio IJsselland.  
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De nieuwe N 340 kruist de aanwezigen gasleidingen van de gasunie. Daarvoor zijn beperkende bepalingen opgenomen in het Inpassingsplan. De 

plaats van de leidingen op de verbeelding is overgenomen van ontvangen informatie van de leidingbeheerder en kloppen. 

To-11 Planologisch regime Hotel van der Valk 

 

Algemeen 

De provincie betreurt dat abusievelijk het bestemmingsplan “Hotel Van der Valk” niet is opgenomen in de lijst met geldende 

bestemmingsplannen; dit is gecorrigeerd.  

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan of Inpassingsplan voor een infrastructureel werk als de N 340/N48 kent een lange voorbereidingstijd. 

Aan de voorbereiding van dit Inpassingsplan is een m.e.r.-procedure gekoppeld. Die m.e.r.-procedure is in 2007 begonnen met een Startnotitie. 

In juni zijn de richtlijnen m.e.r. vastgesteld. In startnotitie en richtlijnen is opgenomen dat onderdeel van het onderzoek en de besluitvorming 

zou zijn het knooppunt van de N 340 met de A28 en de Kranenburgweg/Nieuwleusenerdijk. Eerst is in 2008/2009 een Planstudie PlanMER 

opgesteld. Vervolgens is op 14 oktober 2009 door Provinciale Staten een Structuurvisie N 340/N48 vastgesteld. Daarna is in 2010 een Planstudie 

BesluitMER opgesteld en in 2010 gepubliceerd. Deze Planstudie BesluitMER is op 10 november 2010 door Provinciale Staten aanvaard. Alle 

procedurestappen zijn overeenkomstig de Wet gepubliceerd. De plannen voor het tracé N 340 en de aansluiting op de 

Kranenburgweg/Nieuwleusenerdijk en A28 zijn derhalve niet geheel onverwachts naar voren gekomen.  

 

Er is in het in medio 2008 vastgestelde structuurplan van de gemeente Zwolle rekening gehouden met inpassing van het nieuwe ruimtelijke 

hotelinitiatief in relatie tot de komst van vele andere nieuwe ontwikkelingen, zoals de te verleggen N 340, een breder Vechtdal met nieuwe 

“groene” functies voor leisure en wonen, almede Hessenpoort III. Op pagina 16 en 17 van het bestemmingsplan Van der Valk worden aan de 

hand van de voorontwerp structuurplankaart uit 2007 deze ontwikkelingen toegelicht. Dit is niet de vastgestelde plankaart uit 2008, die er 

anders uit ziet (onder andere met een horeca-aanduiding voor Van der Valk). Geconstateerd wordt, dat bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan Van der Valk in april 2010 het strategische kader van ruimtelijke ordening van het betreffende terrein en omgeving bekend 

was. En daarmee de hieruit voortvloeiende integrale gebiedsontwikkeling.  

 

Specifiek 

In het kader van de gebiedsontwikkeling wordt het Provinciaal Inpassingsplan N 340 gevormd in samenhang met het ontwikkelingsplan 

Vechtcorridor Noord. Uitgangspunt is een goede ruimtelijke ordening van alle nieuwe elementen, zoals het Van der Valkterrein, met een 

zorgvuldige afweging van kansen en belangen:  

� In het ontwikkelingsplan Vechtcorridor Noord worden de N 340 en aansluitknoop landschappelijk ingepast. Hierbij worden de terreinen 

rond het nieuwe hotel open gehouden met zichtlijnen van, naar en onder het gebouw door. De openheid wordt doorgezet met een 

Venster op het Vechtdal uitkomend op een dijkmoment aan de Vecht. Via dit Venster, waarin ook een fiets- en wandelverbinding is 

opgenomen, krijgt Van der Valk een directe relatie met dit dijkmoment en de rest van het met groene functies in te richten Vechtdal.  

� Door de tracékeuze van de N 340 en de aansluiting op de A28 ontstaat een optimale ruimtelijke ordening, waarbij de noordzijde van het 

Vechtdal ter hoogte van Hessenpoort transformeert tot een aantrekkelijke recreatief uitloopgebied. Door de nieuwe aansluiting van de 

N 340 direct op de Nieuwleusenerdijk wordt dit gebied samen met Hessenpoort veel beter bereikbaar vanuit de A28 en vanuit de regio 
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Dalfsen-Ommen. Hierbij is de knoop langs het parkeerterrein van het hotel gelegd om net voldoende lange in- en uitvoegstroken voor 

en na de A28-Vechtbrug te kunnen maken. De Hessenweg wordt afgewaardeerd en een breder Vechtdal ontstaat met nieuwe “groene” 

functies voor leisure en wonen. Deze structurele kwaliteitsslag zal naar verwachting de aantrekkelijkheid van verblijven in deze 

omgeving van het Vechtdal vergroten.  

� In de ruimtelijke ordening is op strategisch niveau van het structuurplan Zwolle rekening gehouden met alle belangen, waar onder die 

van Van der Valk. Het hotel en het parkeerterrein op het bijbehorend erf wordt ingepast, evenals de nieuwe toegangsweg (die wordt 

beter benut). In de bestemming Horecadoeleinden zit een wijzigingsbevoegdheid om recreatieve voorzieningen te maken, mits het 

aantal parkeerplaatsen niet afneemt. Dit geldt niet voor het als groen bestemde oude grasland erom heen: daar mogen alleen 

ondergeschikte wegen en paden worden aangelegd. Wel worden twee hoekpunten van het parkeerterrein in de bestemming Horeca-

doeleinden geraakt door de N 340. Een deel van de bestemming Groen op het perceel Van der Valk is mogelijk in te wisselen voor de 

bestemming Horecadoeleinden. Het verlies aan parkeerruimte kan op deze wijze worden opgeheven. De aardgasleiding langs de 

Nieuwleusenerdijk wordt in verband met de N 340 verplaatst. Dit levert mogelijk ook ruimte op voor parkeren bij Hotel Van der Valk.  

� De ongelijkvloerse kruising van de N 340 met de Nieuwleusenerdijk is nodig om de bereikbaarheid en verkeersafwikkeling van Zwolle en 

Hessenpoort ook in de verdere toekomst te garanderen. De totale aansluiting met de A28 en het onderliggende gemeentelijke wegennet 

is in nauw overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente Zwolle tot stand gekomen en heeft hun instemming.  

 

Oudleusen 

De provincie heeft in samenspraak met de gemeente Dalfsen een bestemming op het gebied tussen de verlegde N 340 en de Parallelstraat bij 

Oudleusen (functieaanduiding “recreatie”) gelegd die een recreatief gebruik mogelijk maakt. De bouw van geluidschermen en/of wallen is niet 

uitgesloten in het Provinciaal Inpassingsplan. Echter voor de bouw van schermen is wel een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) 

vereist. Een geluidscherm kan dus niet “zomaar” geplaatst worden. In de plannen voor de nieuwe N 340/N48 zijn geen geluidschermen en/of 

wallen voorzien. De locatie kan, mede in overleg met de gemeente, worden ingevuld met bijvoorbeeld recreatievoorzieningen, zoals sportveldjes 

of een skatebaan.  

 

Agrarische bedrijven 

Bij woningen van wijkers binnen een bedrijfsbestemming is het mogelijk bij agrarische bedrijven de bedrijfsbebouwing zoveel mogelijk te 

behouden en de bedrijfswoning mogelijk op een andere plek op hetzelfde bouwperceel te herbouwen. Dit is voor agrarische bedrijven ook een 

juiste werkwijze. De uitleg waarom het onderscheid is gemaakt zal nadrukkelijker in het Provinciaal Inpassingsplan worden toegelicht. Het 

voorstel om bij agrarische (bedrijfs)woningen die feitelijk niet meer als zodanig gebruikt worden, de agrarische bedrijfsbestemming weg te 

bestemmen neemt de provincie niet over. De provincie vindt dat de verantwoordelijkheid voor deze bestemmingswijzigingen in verband met 

gewijzigd gebruik bij de gemeente Dalfsen ligt. 

 

To-12 

Gezondheidseffectscreening 

(GES) 

De provincie constateert met de inspreker dat het verschil in berekend geluid tussen de Planstudie BesluitMER en het akoestisch rapport bij het 

Provinciaal Inpassingsplan niet is uitgelegd. In het BesluitMER zijn, zoals wettelijke voorgeschreven, nog geen geluidsbeperkende maatregelen 

opgenomen in de berekening en vergelijking van varianten. Er is in die berekening uitgegaan van een rijbaanverharding in dicht asfaltbeton 

(DAB), een standaard type asfalt. In de berekening in het akoestisch onderzoek behorende bij het Provinciaal Inpassingsplan wordt in een eerste 
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berekening uitgegaan van het stillere asfalt type ZOAB (of gelijkwaardig). Daarna wordt in het akoestisch rapport bij het Provinciaal 

Inpassingsplan gerekend met het nog stillere asfalt type 2-laags ZOAB. Deze verschillen in berekeningswijze zijn in de aangepaste toelichting van 

het Provinciaal Inpassingsplan aangeven. Als bijlage 1 bij deze Reactienota is kaartmateriaal gevoegd met daarop opgenomen de 48 dB 

contourlijn (de grenswaarde in de Wet geluidhinder) van de nieuwe en de referentiesituatie. Uit deze contourlijnen blijkt dat in de nieuwe situatie 

het geluid minder is dan in de autonome situatie, zonder opwaardering van de N 340/N48 en zonder toepassing van 2-laags ZOAB. 

 

Het verband tussen geluid en gezondheid is aangegeven in de Planstudie BesluitMER. Zie ook beantwoording bij To-01. 

Uit het uitgevoerde Akoestisch onderzoek behorende bij het Provinciaal Inpassingplan blijkt dat hierdoor bij nagenoeg alle woningen de 

geluidbelasting onder de 60 dB ligt, de norm die de GGD hanteert. Volgens de GGD is uit onderzoek bekend dat hart- en vaatziekten pas 

optreden bij een gevelbelasting van meer dan 60 dB. 

 

Ook de geluidbelasting bij de basisscholen neemt af, enerzijds door de toepassing van 2-laags ZOAB en anderzijds door de grotere afstand tot de 

hoofdrijbaan. 

 

 Geluidbelasting bij scholen 

Scholen 2014 VKA 2025 

2-laags ZOAB 

School Ankum 57,37 dB 54,5 dB 

School Oudleusen 59,17 dB 53,52 dB 

 VKA = Voorkeursalternatief 

 

Het onderzoek dat in de Planstudie BesluitMER is uitgevoerd voor de inrichting van het Combinatiealternatief biedt voldoende inzicht in de 

hinderaspecten geluidhinder, luchtverontreiniging en externe veiligheid bij wegverkeer, in relatie tot gezondheid. De provincie ziet geen 

meerwaarde in een aparte Gezondheidseffectscreening. Uit het ‘Handboek Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu 2010’ blijkt dat het bij zo’n 

screening in hoofdzaak gaat om de bewerking en een andere presentatie van gegevens als nu verzameld in het kader van het m.e.r.-onderzoek. 

 

To-13 Financiële 

uitvoerbaarheid 

(aanlegkosten/versobering) 

De definitieve financiering van het Combinatiealternatief wordt opgenomen in het Statenvoorstel voor de vaststelling van het Provinciaal 

Inpassingsplan. Het overleg met het Rijk en de gemeente Zwolle over hun bijdragen aan het project zal dan zijn afgerond. Hieruit kan een 

eventuele versoberingsopgave ontstaan. Dit kan aanleiding zijn om het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan aan te passen. Bij deze aanpassingen 

zal dan afgewogen moeten worden of de provinciale doelstelling bij het project N 340/N48 nog in voldoende mate bereikt wordt en welke 

neveneffecten optreden.  

 

De kosten die te maken hebben met verwachte planschade en kosten van nutsbedrijven, grondverwerving en dergelijke zijn alle opgenomen in 

de provinciale kostenraming. Evenzeer zijn in de kostenraming bedragen opgenomen om het onderliggend wegennet aan te sluiten op de nieuwe 

N 340/N48. De provincie hanteert, afgezien van de knooppunten A28/N 340/Nieuwleusenerdijk en N48/N36, hierbij niet de zogenaamde 

potentheorie. De potentheorie, die bij ander provinciale projecten wordt toegepast, houdt in dat elke wegbeheerder een deel van de aansluiting 
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betaalt afhankelijk van het aantal wegen (poten) dat van die betreffende wegbeheerder uitkomt op de aansluiting. Daartegenover staat dat de 

provincie in dit project van de gemeenten verwacht dat zij af te stoten weggedeelten van de provincie om niet in beheer en onderhoud 

overneemt.  

 

De provincie wil voor vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan met elke gemeente een bestuursovereenkomst sluiten waarin voor de 

verschillende onderwerpen per gemeente de afspraken zijn vastgelegd. 

 

Kostenraming 

De kosten van het Combinatiealternatief worden door sommige insprekers veel hoger ingeschat dan die van de noordelijke variant, echter dit is 

niet een juist beeld. In 2009 zijn het Combinatiealternatief en het noordelijk tracé qua kosten op twee manieren met elkaar vergeleken. Bij die 

vergelijking is het knooppunt N 340/A28/Nieuwleusenerdijk buiten beschouwing gebleven. De investeringskosten van het Combinatiealternatief 

werden geraamd op 180 miljoen euro en het noordelijk tracé op 170 miljoen euro, prijspeil 2009 met een ramingsmarge van 30%, en exclusief 

het knooppunt N 340/A28/Nieuwleusenerdijk. Er is in 2009 ook een “life cycle costs” (LCC) analyse uitgevoerd ter vergelijking van het 

Combinatiealternatief met het Noordelijk tracé. Bij een LCC analyse worden niet alleen de kosten van de investeringen beschouwd, maar alle 

kosten in de totale levenscyclus van de infrastructuur en die worden (met een disconto/rentevoet) omgerekend naar één tijdstip.  

Er wordt dus ook rekening gehouden met de (extra) onderhoudskosten omdat in plaats van één weg bij keuze van het noordelijk tracé twee 

wegen onderhouden moeten worden. Het Combinatiealternatief was op basis van deze benadering voor de provincie circa 10 miljoen goedkoper 

dan het Noordelijk tracé (160 miljoen versus 170 miljoen euro). 

 

Insprekers veronderstellen ook dat het Combinatiealternatief sinds 2009 veel duurder is geworden. In onderstaand schema, uit het 

statenvoorstel PS/2010/833, wordt de kostenraming voor het Combinatiealternatief in 2009 vergeleken met de kostenraming voor het 

Combinatiealternatief in 2010 (tabel 6): 

 

Tabel 6; kostenraming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kostenraming voor de N 340/N48 zelf (inclusief herinrichting van de oude weg) valt, na uitwerking van het wegontwerp, in 2010 14 miljoen 

euro hoger uit dan in 2009. De kostenraming voor de knooppunten van de N 340/N48 met de rijkswegen valt, na uitwerking van het 

wegontwerp, in 2010 14 miljoen euro hoger uit dan in 2009. Deze bedragen vallen binnen de in 2009 gehanteerde ramingsmarge van 30%. 

In genoemd statenvoorstel PS/2010/833 is ook aangegeven dat in de kostenraming 2010 een bedrag is opgenomen voor planschades, net als 

voor andere maatregelen.  

 

N 377 
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To-14 Maatschappelijke 

uitvoerbaarheid/weerstand 

De provincie constateert dat het onderzoek- en besluitvormingsproces dat tot de huidige planvorming heeft geleid op een zorgvuldige en 

democratische wijze heeft plaatsgevonden en plaatsvindt. Onderkend wordt dat de voorgestelde ruimtelijke ingrepen personen en individuen 

hard kunnen raken en daarmee weerstand oproept. Bij elk tracé worden personen en/of bedrijven getroffen. De provincie deelt de mening van 

inspreker niet, dat het voorliggende plan maatschappelijk niet uitvoerbaar is.  

 

Tr-00 Tracékeuze  

Tr-01 Tracékeuze De provincie constateert dat de inspraakreacties met betrekking tot de tracékeuze grotendeels overeenkomen met de ontvangen reacties op de 

Planstudie PlanMER en het ontwerp van de Structuurvisie N 340/N48 in 2009 en geen tot nauwelijks nieuwe inzichten geven. Voor de 

beantwoording wordt daarom, naast de hierna volgende beantwoording, ook verwezen naar de Reactienota over de zienswijzen op de 

ontwerp/Structuurvisie in 2009 (zie www.overijssel.nl/N340). De keuze voor het tracé en voor de dimensionering en vormgeving als regionale 

stroomweg volgens het Combinatiealternatief is in de Structuurvisie N 340/N48 van oktober 2009 door Provinciale Staten gemaakt. Voorafgaand 

daaraan is een Planstudie PlanMER opgesteld. Ook heeft eerst een ontwerp Structuurvisie ter inzage gelegen en zijn zienswijzen ingediend. In 

een Reactienota, zoals gevoegd bij het statenvoorstel voor de tracékeuze in 2009, zijn deze beantwoord. Bij de tracékeuze speelden veel meer 

criteria dan alleen kosten. In de structuurvisie N 340/N48 en het statenvoorstel daarbij is in 2009 de tracékeuze toegespitst op drie (zeer 

verschillende) alternatieven waarvan de voor- en nadelen, ook naar de mening van Provinciale Staten, evenwichtig zijn gepresenteerd. 

Vervolgens is door Provinciale Staten gekozen voor het Combinatiealternatief en dat alternatief is in de volgende fase volgens die opdracht 

uitgewerkt. Er is, in overeenstemming met de richtlijnen m.e.r. in 2010, een Planstudie BesluitMER opgesteld waarin inrichtingsvarianten van het 

Combinatiealternatief met elkaar vergeleken zijn. Op grond daarvan is een voorkeursalternatief van Gedeputeerde Staten voor de inrichting in 

deze Planstudie BesluitMER opgenomen. Vervolgens is de Planstudie BesluitMER in november 2010 door Provinciale Staten aanvaard. Daarop is 

het voorkeursalternatief voor de inrichting van het Combinatiealternatief opgenomen in een voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Dit 

voorontwerp en de Planstudie BesluitMER zijn vervolgens ter inzage gelegd. De provincie heeft in het kader van de Structuurvisie N 340/N48 van 

oktober 2009 de verschillende belangen bij de tracékeuze afgewogen. In het (voorontwerp) Provinciaal Inpassingsplan is het, in 2009 vastgesteld 

beleid, uit de provinciale Omgevingsvisie verwerkt en dan gaat het om de “generieke keuzes”, de “ontwikkelingsperspectieven” en de 

“Gebiedskenmerken van provinciaal belang”. Ook in de Structuurvisie N 340/N48 is het beleid uit de (toen nog ontwerp) Omgevingsvisie leidend 

geweest. Bij de “Generieke keuzes” uit de Omgevingsvisie gaat het samengevat vooral om: 

� Toepassing SER-ladder:  

- bij voorkeur herbenutting/uitbreiding van bestaande voorzieningen/zuinig ruimtegebruik; 

� Beperken versnippering en behouden van contrast tussen dynamische en luwe gebieden; 

� Vrijwaren van: 

- Grondwaterbeschermingsgebieden; 

- landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s); 

� Instandhouding en ontwikkeling van Natura 2000-gebieden en Ecologische hoofdstructuur (EHS). 

 

Bij de “Ontwikkelingsperspectieven” en de “Gebiedskenmerken van provinciaal belang” in de Omgevingsvisie gaat het samengevat vooral om: 

� Het Ontwikkelingsperspectief 6: “hoofdinfrastructuur: vlot en veilig”: prioriteit bij veiligheid en doorstroming met aandacht voor 
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inpassing en vormgeving; 

� N 340 betreft een autoweg; verbinding tussen stedelijk centrum en streekcentrum (100 km/uur); ontwikkeling gericht op doorstroming; 

� Kwaliteitsambitie: contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken door infrastructuurnetwerk; 

� Noordoost Overijssel (veenontginningen en Vechtdal) is contrastrijk: koesteren en versterken. 

 

Het Combinatiealternatief sluit in belangrijke mate aan bij de benadering volgens de SER-ladder (bestaande wegen waar mogelijk benutten), 

mijdt LOG’s en de twee grondwaterbeschermingsgebieden Witharen en Vechterweerd, en gaat tussen Oudleusen en Varsen - via de bestaande 

maar te verbreden weg - door de Ecologische hoofdstructuur. Bij het noordelijke tracé wordt het grondwaterbeschermingsgebied Vechterweerd 

vermeden maar het grondwaterbeschermingsgebied Witharen doorsneden, evenals een LOG en de huidige Ecologische hoofdstructuur. Het 

contrast tussen dynamische en luwe gebieden komt enerzijds door het noordelijke tracé onder druk te staan en anderzijds biedt het noordelijke 

tracé kansen voor afwaardering van de huidige N 340 tot een erftoegangsweg en wordt het omringende gebied daar dan meer luw. Het 

Combinatiealternatief voorkomt dat er een weg bijkomt (minder versnippering) en laat het bestaande contrast in Noordoost Overijssel in stand.  

Ook de resultaten vanuit de Planstudie PlanMER zijn door Provinciale Staten betrokken bij de tracékeuze. In de Structuurvisie en het 

statenvoorstel zijn deze in een samenvattende tabel opgenomen. Daaruit blijkt ook dat de verschillende alternatieven, waaronder het Noordelijk 

tracé en het Combinatiealternatief, elk hun eigen voor- en nadelen hebben. 

Provinciale Staten hebben rekening houdend met de -deels tegengestelde- invalshoeken en belangen uit de Omgevingsvisie en de resultaten van 

de Planstudie PlanMER en na afweging van alle belangen gekozen voor het Combinatiealternatief. In de Structuurvisie N 340/N48 is deze 

afweging uitgebreider opgenomen. De inspraakreacties op het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan gaan in op dezelfde afwegingsaspecten als 

opgenomen in de Structuurvisie N 340/N48 van oktober 2009.  

Kostenraming 

Voor wat betreft de kostenraming en kostenvergelijking tussen het Combinatiealternatief en het noordelijk tracé: zie beantwoording bij To-13. 

 

Motie Tweede Kamer verbreding N48 

De motie van de Tweede Kamer om de verbreding van de N(3)48 van Hoogeveen naar Raalte mee te nemen in het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport is geen vastgesteld beleid en heeft niet geleid tot opname in het ontwerp van de rijks ‘Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte’ van 14 juni 2011. Een eventuele aanpassing van de N48, zo blijkt uit berekeningen in het verkeersmodel, leidt 

overigens niet tot een heel andere verkeersbelasting van de N 340. De N(3)48 faciliteert vooral noord-zuid verkeer en vice versa en het project 

N 340/N48 faciliteert het oost-west verkeer en vice versa. Het is ook zeker niet de bedoeling dat de N48 en de N 340 lange afstandsverkeer van 

de A28 over gaat nemen. 

 

Gezondheidsaspecten 

De hinderaspecten geluidhinder, luchtverontreiniging en externe veiligheid bij wegverkeer in relatie tot gezondheid zijn opgenomen in de door 

Provinciale Staten vastgestelde Richtlijnen m.e.r. van juni 2008. Het onderzoek is in overeenstemming daarmee uitgevoerd. In de onderzoeken 

en besluitvormingsstukken worden deze hinderaspecten gerangschikt onder ‘woon- en leefmilieu’ en/of ‘leefbaarheid’. Bij de tracékeuze in 2009 

is hiermee door Provinciale Staten expliciet rekening gehouden (zie statenvoorstel van juni 2009). Onderkend is dat het noordelijk tracé, doordat 
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er veel minder bewoning is, vanuit louter de gezichtspunten ‘woon- en leefmilieu’ en/of ‘leefbaarheid’ beter scoort dan het Combinatiealternatief. 

Maar er is bij de tracékeuze sprake van afweging van meerdere belangen. Voor wat de betreft de gezondheidsaspecten moet uiteraard op z’n 

minst aan de wettelijke randvoorwaarden voldaan worden. In de uitwerking van het Combinatiealternatief beoogt de provincie een verbetering 

ten opzichte van de situatie zonder opwaardering van de N 340. Naar de mening van de provincie is dat voor het project als geheel geslaagd. Het 

in de Planstudie BesluitMER uitgewerkte voorkeursalternatief voor de inrichting houdt rekening met de gezondheidsaspecten, niet alleen door uit 

te gaan van de wettelijke normen maar bijvoorbeeld ook door een zorgvuldige tracering van de hoofdrijbaan waarbij gemiddeld genomen de 

afstand tot woningen en scholen wordt vergroot (zie ook beantwoording bij Ov-05 en To-02) en geluidsmaatregelen die verder gaan dan wettelijk 

is voorgeschreven. Dat betekent helaas niet dat het voor elke individuele bewoner een verbetering oplevert. 

Zie ook beantwoording bij To-01, To-04 en To-12. 

 

Detaillering ontwerp 

In de fase van Planstudie BesluitMER en Inpassingsplan is het logisch dat de inpassing en de aantakking van de N 340 op de N(3)48 en het 

onderliggende wegennet meer in detail zijn uitgewerkt dan in de fase van de Planstudie PlanMER. Het is dan ook logisch dat dit een uitgebreider 

beeld geeft dan in 2009. 

 

Tracering ter hoogte van Hessenpoort 

De keuze van het tracé van de N 340 bij Hessenpoort is gebaseerd op een afweging van een aantal verschillende belangen. Naast de 

milieubelangen is ook rekening gehouden met de economische belangen die verband houden met de gewenste beperkte zuidelijke uitbreiding 

van het bedrijventerrein Hessenpoort. Dat is en blijft de reden om het tracé van de N 340 niet te projecteren naast de bestaande zuidelijke grens 

van het bedrijventerrein. Uit een oogpunt van milieu zou deze variant wellicht beter scoren dan de provinciale voorkeursvariant mits het gehele 

gebied ten zuiden van dat tracé dan van stedelijke ontwikkeling gevrijwaard zou blijven. Alles afwegende kiest de provincie daar niet voor. 

De tracering van de N 340 ter hoogte van Hessenpoort is dan ook zorgvuldig afgewogen, waarbij rekening is gehouden met verschillende 

belangen, waaronder die van de Anningahof (zie ook beantwoording bij In-12).  

 

Ruimtebeslag 

Bij realisering van het noordelijk tracé zouden naast de knooppunten met de A28 en de N36 aansluitingen worden gerealiseerd bij de 

Dommelerdijk en de Dedemsweg. Daarnaast zouden ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd moeten worden om de verkeersrelaties ten noorden 

en zuiden van de nieuwe weg te faciliteren. Bij het noordelijk tracé zou de huidige N 340 worden afgewaardeerd en heringericht. Er zou per saldo 

echter wel een complete weg zijn toegevoegd en dat leidt tot aanmerkelijk meer ruimtebeslag dan het Combinatiealternatief. 

 

Te wijken woningen 

In de Structuurvisie N 340/N48 is uitgegaan van 13 woningen die voor het Combinatiealternatief zouden moeten wijken. Eind 2009 is inspraak 

gehouden over de in de Planstudie BesluitMER te onderzoeken inrichtingsvarianten. Hieruit is de wens naar voren gekomen voor een tracering 

waarbij vooral steeds aan één zijde de weg wordt uitgebreid. Dit leidt er toe dat aan die zijde de woningen moeten wijken en dat aan de andere 

zijde de afstand tot de woningen groter wordt. Dit levert een win-win situatie op. Zie verder beantwoording bij Ov-05. 
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Openbaar vervoer 

In de uitwerking van het wegontwerp is ook het openbaar busvervoer opgenomen. Zie hiervoor de beantwoording bij In-11. Het aanbod van 

openbaar busvervoer verdwijnt dus niet. De invloed van de huidige busverbinding Ommen-Zwolle op het autogebruik is overigens zeer beperkt. 

 

Geluidsnormen 

De normen ten aanzien van geluid en andere criteria zijn niet aangepast. De Wet geluidhinder maakt onderscheid in “Reconstructie” en “Nieuwe 

weg” en de daarbij behorende geluidsnormen. Waar het Combinatiealternatief het bestaande tracé volgt, is sprake van “Reconstructie” en de 

daarbij geldende geluidsnormen. Zie verder beantwoording bij To-02. 

 

Tr-02 Toekomstvastheid De toekomstvastheid van de N 340/N48 is geborgd door te zorgen dat de N 340/N48 op middellange en lange termijn haar functie als stroomweg 

(100 km/h) goed kan vervullen. Dit is gedaan door de weg zodanig te ontwerpen dat deze voor voldoende capaciteit, doorstroming en veiligheid 

zorgt, onder meer door gedeelten in 2x2 rijstroken uit te voeren en door kruisingen, aansluitingen en knooppunten allen ongelijkvloers uit te 

voeren. Fluctuaties is verkeersgroei, bijvoorbeeld als gevolg van hoog- of laagconjunctuur hebben geringe invloed op het verkeersaanbod 

(intensiteit en daarmee de vereiste capaciteit) op lange termijn. Zo is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarin een scenario is doorgerekend 

met 50% mindere groei van het aantal arbeidsplaatsen en inwoners in Noordoost Overijssel. Uit deze gevoeligheidsanalyse blijkt dat dat slechts 

een vermindering van de verkeersgroei van 3 tot 4% in 2020 tot gevolg heeft (zie paragraaf 3.5 in deel A van de Planstudie PlanMER N 340). Zie 

voor verdere beantwoording tevens Pl-01. 

 

Inspreker geeft aan dat de N48 over het tracé Raalte - Hoogeveen opgewaardeerd zal worden. Doordat de N(3)48 dan een stroomweg (100 km) 

wordt, zal verkeer vanaf Hoogeveen niet de A28 richting Zwolle volgen, maar doorrijden naar de N 340, zo wordt betoogd.  

De motie van de Tweede Kamer om de verbreding van de N(3)48 van Hoogeveen naar Raalte mee te nemen in het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport is geen vastgesteld beleid en heeft niet geleid tot opname in het ontwerp van de rijks ‘Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte’ van 14 juni 2011. Een eventuele aanpassing van de N48, zo blijkt uit berekeningen in het verkeersmodel, leidt 

overigens niet tot een heel andere verkeersbelasting van de N 340. De N(3)48 faciliteert vooral noord-zuid verkeer en vice versa en het project 

N 340/N48 faciliteert het oost-west verkeer en vice versa. Het is ook zeker niet de bedoeling dat de N48 en de N 340 lange afstandsverkeer van 

de A28 over gaat nemen. 

Ve-00 Verbeelding  

Ve-01 Dwarsprofiel De constatering is juist dat in het voorontwerp Inpassingsplan geen dwarsprofielen voor de weg zijn opgenomen. De provincie heeft in het 

voorontwerp en ontwerp Inpassingsplan wel het aantal rijstroken opgenomen (artikel 5.1.a). De verdere invulling van de weg wordt ook 

gekaderd door het akoestische onderzoek op grond van de Wet geluidhinder. Om de rechtszekerheid verder te vergroten heeft de provincie in het 

(Ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan de as van de weg alsook dwarsprofielen aan de verbeelding toegevoegd en hierbij een relatie gelegd met 

de regels (artikelen 5.1.a en 5.6.e).  

 

Bij de grondverwerving en het overleg met de eigenaren wil de provincie komen tot een realisering van de Landschapsvisie zoals gevoegd bij de 

Planstudie BesluitMER, een visie die richting geeft maar niet exact bedoelt aan te geven waar welke beplanting moet worden aangebracht. 
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Daarnaast wordt het programma ‘Investeren in landschap en leefomgeving uitgevoerd (zie verder beantwoording bij To-01).  

Ve-02 2x1 rijstroken Provinciale Staten hebben in de Structuurvisie N 340/N48 van oktober 2009 het aantal rijstroken voor de verschillende trajecten opgenomen. In 

het Provinciaal Inpassingsplan is daarom in de regels (artikel 5.1.a) de beperking opgenomen waar 2x2 en waar 2x1 rijstroken mogen worden 

aangelegd. Ook zijn de as van de weg en dwarsprofielen in het (ontwerp) Inpassingsplan toegevoegd aan de verbeelding met een koppeling naar 

de regels (artikelen 5.1.a en 5.6.e). Aanpassen van het gedeelte 2x1 naar 2x2 rijstroken kan om die redenen niet uitgevoerd worden binnen dit 

Provinciaal Inpassingsplan. Aanpassing vereist ook een aanpassing van het akoestisch onderzoek. Voor een wijziging van het aantal rijstroken 

zou een nieuwe procedure gevolgd moeten worden en nieuwe besluitvorming moeten plaatsvinden. Zie ook gestelde bij Ve-01 Dwarsprofiel. 
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Bijlage I: Kaarten 48 dB-contouren  
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