
Raad 27 januari 2014 
 
Vragen ChristenUnie, aangaande onderwerp N340 
De plannen rond de N340 blijven de gemoederen bezig houden. 

- Hoe wordt momenteel omgegaan met wijkers en blijvers? 

- Zijn er schrijnende gevallen en wat gebeurt daarmee? 

- Hoe lang blijft de situatie van deze weg nog onduidelijk – mede met het oog op wijkers en 

blijvers? 

 
Reactie van het college 
 
Hoe wordt momenteel omgegaan met wijkers en blijvers? 
 
Eigenlijk is op dit moment alles stilgelegd in afwachting van de definitieve koersbepaling door PS. De 
aanwonenden en belanghebbenden hebben kort na het aannemen van de motie Nijhoff* een korte 
zakelijke mededeling ontvangen over de ontstane situatie. In een bestuurlijk gesprek met de 
gedeputeerde hebben we daar wat kritische kanttekeningen bij geplaatst. Wat ons betreft was de 
reactie wat uitgebreider en betrokkener van toon geweest. 
De brief die Dalfsen naar PS/GS gestuurd heeft is ook verstuurd naar alle aanwonenden en PB’s langs 
het Dalfser deel van de Hessenweg. 
 
Zijn er schrijnende gevallen en wat gebeurt daarmee? 
 
Globaal genomen kunnen we vier categorieën onderscheiden: 

 Wijkers die rond zijn met de provincie. Sommigen daarvan zijn al aan het bouwen. Zij 
ondervinden geen gevolgen van de beleidswijziging die zich nu voordoet. 

 Wijkers die een handtekening gezet hebben onder een overeenkomst met de provincie, maar de 
provincie heeft nog niet ondertekend. 

 Wijkers die mondeling een overeenkomst hebben met de provincie, maar nog niet hebben 
ondertekend en ook nog geen handtekening hebben van de provincie. 

 Wijkers die nog geen overeenstemming hebben met de provincie. 
 
M.n.over de tweede en derde categorie maken we ons zorgen. De provincie wil over deze gevallen pas 
iets zeggen na besluitvorming in PS. Ons standpunt is dat de provincie ruimhartig afgesproken 
verplichtingen dient na tekomen en we hadden graag gezien dat door de provincie al enige duidelijkheid 
hierover verschaft was. De wijkers die een mondelinge overeenkomst hebben met de provincie hebben, 
hebben advieskosten gemaakt of vervolgkosten: architekt, onderzoekkosten en bouwvergunning. 
 
Hoe lang blijft de situatie van deze weg nog onduidelijk – mede met het oog op wijkers en blijvers? 
 
5 februari komt de 340 weer in de commissie en (op zijn vroegst) 19 februari is besluitvorming te 
verwachten. Mogelijk dat dan wijkers van nu geen wijkers meer zijn en het probleem van blijvers 
opgelost is. Dat hangt af van de uitkomst in de Staten van Overijssel.  
 
*motie PVV, ondertekend door ondertekend door PvdA/SP/D66 en Groen Links. 
Bij de herstemming heeft de VVD ingestemd. 
  


