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Samenvatting: 
Het ontwerp Provinciaal inpassingsplan N340/N48 Zwolle –Ommen en de beantwoording van de 
reactie op het voorontwerp is aanleiding om een  reactie in te dienen over de volgende punten: 

1. Financiële uitvoerbaarheid en fasering  
2. Fietstunnel Ankum 
3. Fietsoversteek Dedemsweg 
4. Gezondheid/luchtkwaliteit 
5. Overdracht “Oude” Hessenweg 
6. Natuur- en boscompensatie 

Deze reactie ook als zienswijze in het kader van de Wet ruimtelijke Ordening/Algemene wet 
bestuursrecht bij Provinciale Staten indienen. 

 

 
 
Voorstel: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde concept reactie op het Ontwerp PIP N340/N48 Zwolle 
Ommen en daarmee te voldoen aan het verzoek van Gedeputeerde Staten om een reactie in 
het kader van artikel 3.26 Wro; 

2. Deze reactie ook aan te merken als een zienswijze op het Ontwep PIP N340/N48 Zwolle – 
Ommen aan Provinciale staten.   
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Inleiding; 
De provincie werkt zoals bekend aan een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de opwaardering van 
de provinciale wegverbinding N 340/N48. Na afstemming met  uw raad, hebben wij een reactie 
gegeven op het voorontwerp PIP. Deze reactie en die van anderen heeft de provincie beantwoord in 
bijgaande reactienota. De provincie heeft nu  het voorontwerp PIP aangepast tot bijgevoegd ontwerp 
PIP . Het ontwerp PIP en de bijbehorende Planstudie BesluitMER met „Passende beoordeling‟ legt de 
provincie zes weken ter inzage vanaf 27 september tot en met 8 november 2011. Binnen deze termijn 
kan iedereen zienswijzen tegen het plan kenbaar maken. 
 
Daarnaast staat in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in artikel 3.26 dat een Provinciaal Inpassingsplan 
wordt vastgesteld door Provinciale Staten, gehoord de betrokken gemeenteraad. 
Met bijgevoegde brief vragen Gedeputeerde Staten   de gemeenteraad om te reageren op bijgevoegd 
ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N 340/N48 en de vaststelling daarvan door Provinciale Staten. 
Het Dalfser standpunt zal met het statenvoorstel ter vaststelling van het PIP voorgelegd worden aan 
Provinciale Staten. Deze reactie is formeel geen zienswijze in het kader van de Wro. Het tijdig 
indienen van een zienswijze (voor  8 november) is noodzakelijk  om later in de procedure  beroep in te 
kunnen stellen tegen de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan.  
 
Argumenten: 
In bijgevoegde tabel is aangegeven wat er met de door onze gemeente ingediende inspraak reactie is 
gedaan. Hieruit komen de  bouwstenen voor de bijgevoegde concept reactie op ontwerp –PIP. Deze 
punten worden aangevuld met onderwerpen die burgers bij ons hebben aangedragen. Voor het 
overige verwijzen wij u naar de reactienota waarin alle ingediende inspraak en overlegreacties zijn 
beantwoord en het Ontwerp PIP. De reactienota en Ontwerp PIP zijn bijgevoegd. Alle stukken zijn  
ook te raadplegen via www.overijssel.nl/n340  
 
Indienen zienswijze? 
Het lijk goed om de mogelijkheid voor beroep open te houden. Indien geen zienswijze wordt ingediend 
kan zeker geen beroep bij de Raad van State ingesteld worden. De bijgevoegde (concept) reactie kan 
ook aangemerkt en ingediend worden als zienswijze.  
 
Omdat er nog geen definitieve duidelijkheid is over de (financiële) uitvoerbaarheid van het PIP kan er 
nog een versobering of fasering worden doorgevoerd. Het kan zijn dat dit ook zonder een gewijzigde 
vaststelling van  de verbeelding of de regels  door Provinciale Staten mogelijk is.  Maar een 
versobering kan wel gevolgen hebben ten aanzien van de beoogde doelstelling van of de uitvoering 
en fasering van het project.   
 
Versoberen – waar wel en waar niet? 
Met het nu voorgestelde totale maatregelenpakket van de provincie wordt voldaan aan de 
doelstellingen voor doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. Wanneer hier om financiële redenen in 
gesneden moet worden, stellen wij voor de knelpuntenaanpak te hanteren, aangevuld met het 
weghalen van losse (gelijkvloerse) doorsteken en het handhaven van het inhaalverbod, zonder de nu 
geplande verbreding van het wegprofiel. Wanneer versoberd wordt op een knelpunt als de aansluiting 
A28/Zwolle, kan de doelstelling voor verbetering van doorstroming op het gehele traject op losse 
schroeven komen te staan. 
 
Risico’s: 
Ten aanzien van  het indienen van de zienswijze en mogelijkheden voor beroep  moet worden 
opgemerkt dat het Provinciale inpassingsplan valt onder de bepalingen van de Crisis- en Herstelwet 
(Chw). Volgens artikel 1.4 van de Chw kan tegen besluiten van een hogere overheid, zoals dit PIP die 
onder de werking van de Chw vallen, geen beroep worden ingesteld indien het besluit niet 
rechtstreeks aan hen gericht is. De eerste jurisprudentie hierover geeft aan dat het erg lastig zal zijn 
om als gemeente beroep in te kunnen stellen tegen een besluit tot vaststelling van een PIP. 
 
Alternatieven: 
Indien u geen reactie indient heeft u geen inbreng in de verdere planvorming en besluitvorming van 
Provinciale Staten. Indien u geen zienswijze indient is het zeker niet meer mogelijk om beroep in te 
stellen tegen de vaststelling van het PIP. 
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Financiële dekking: 
n.v.t. 
 
Communicatie: 
De ter inzage legging van het Ontwerp PIP wordt door de provincie gecommuniceerd. Het plan ligt zes 
weken ter inzage vanaf 27 september tot en met 8 november 2011. Binnen deze termijn kan iedereen 
zienswijzen tegen het plan kenbaar maken. Op 10 oktober is er een inloopbijeenkomst in de 
Wiekelaar in Oudleusen. 
 
Bijlagen: 

- Reactienota inspraak voorontwerp PIP N340/N48 Zwolle-Ommen 
- Ontwerp PIP N340/N48 Zwolle-Ommen 
- Brief GS met verzoek aan raad om te reageren op het PIP  
- Tabel beantwoording reactie Dalfsen 
- Concept reactie/zienswijze Ontwerp PIP 

 
Ter inzage liggende stukken: 
B&W advies  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 
 



   
  
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2011, nummer 124; 
 
overwegende dat: 
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel in het kader van artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening hebben 
verzocht om een reactie op het Onwerp Provinciaal Inpassingplan N340/N48 Zwolle – Ommen; 
 
het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle – Ommen  van 27 september tot en met  8 
november ter inzage ligt; 
 
tijdens deze termijn een ieder een zienswijze over het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 
Zwolle – Ommen kenbaar kan maken bij Provinciale Staten; 
 
 
gezien de antwoorden van Gedeputeerde Staten op onze reactie op het voorontwerp Provinciaal 
Inpassingsplan N340/N48 Zwolle – Ommen;   
 
 
gelet op artikel  3.8 en 3.26 Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht; 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. In te stemmen met de bijgevoegde concept reactie op het Ontwerp PIP N340/N48 Zwolle 
Ommen en daarmee te voldoen aan het verzoek van Gedeputeerde Staten om een reactie in 
het kader van artikel 3.26 Wro; 

2. Deze reactie ook aan te merken als een zienswijze op het Ontwep PIP N340/N48 Zwolle – 
Ommen aan Provinciale Staten.   

. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  17 oktober 
2011. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


