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K02/B14000/sh/Versobering N340 N377 en N48

Geachte leden van de Provinciale Staten,
Naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 21 januari 2014 inzake de
versobering N340/N377/N48 en de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak
daarvan heeft VNO-NCW regio Zwolle doen besluiten een overleg te organiseren met
het bedrijfsleven en de betrokken lokale overheden over de ontstane situatie.
Veel partijen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en alle aanwezigen spraken
hun ongenoegen uit over de huidige gang van zaken en over het gemak waarmee
gemaakte afspraken genegeerd worden. Unaniem heerst er boosheid en teleurstelling.
Bijna 20 jaar is er over de N340 gesproken hetgeen ertoe geleid heeft dat er in 2007 een
start gemaakt is met diverse studies en onderzoeken. Hieruit volgde in 2009 de keuze
voor de combinatie-variant. Na alle gevolgde procedures tot en met de Raad van State
stond in 2013 het licht op groen en kon de schop in de grond!
Zowel het bedrijfsleven als de gemeenten hebben hun plannen afgestemd,
investeringen gemaakt en keken uit naar de start van de verbeteringen aan de
N340/N377/N48 waarmee in 2014 gestart zou worden.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat, na de motie Nijhof in december 2013, alles weer van
tafel is en we terug zijn bij af. Alle partijen zijn dan ook uitermate ontstemd dat een
genomen besluit zomaar weer ter discussie wordt gesteld.
Met de keuze van Gedeputeerde Staten voor het “cafetariamodel” lijken de kansen
verkeken op een duurzame, toekomstvaste en verkeersveilige weg die financiële en
procedurele zekerheid biedt voor alle partijen.
De uitgangspunten voor doorstroming,veiligheid en bereikbaarheid van de N340 zijn
voor ons allen van cruciaal belang. Dit in samenhang met opwaardering van de N377 en
N48.
Het voorliggende voorstel van Gedeputeerde Staten is, zoals gezegd, een
cafetariamodel. Wat vindt u lekker en hoeveel geld heeft u er voor over? Er ligt geen
enkele onderbouwing aan ten grondslag en het oorspronkelijk plan wordt hiermee
volledig losgelaten. Naar ons inziens een slechte ontwikkeling.
Verder zal dit voorstel leiden tot grote economische, financiële en maatschappelijke
schade.

Er is veel geïnvesteerd in creëren draagvlak bij burgers en bedrijfsleven. Door het
huidige voorstel wordt dit draagvlak volledig teniet gedaan.
Vanuit de gemeenten Hardenberg, Ommen, Zwolle en ook het samenwerkingsverband
Regio Zwolle is op de brief van Gedeputeerde Staten gereageerd.
Daarnaast hebben enkele ondernemers hun visie en ongenoegen aan Gedeputeerde
Staten c.q. Provinciale Staten kenbaar gemaakt.
Wij, als gezamenlijke partijen, onderschrijven deze unaniem en roepen u op tot de
volgende heroverweging:
-

Handhaaf oorspronkelijk ambitieniveau en voorkom daarmee veel schade op alle
gebieden.
Voer het plan integraal uit
Hanteer een taakstellend budget
Gefaseerde aanleg (zo nodig)

Met het nieuwe voorstel van GS stapt u uit een rijdende trein en dat is levensgevaarlijk!
Met een goede heroverweging blijft de schade beperkt en kunnen we blijven rekenen op
een betrouwbare overheid die zijn afspraken nakomt. Immers beter ten halve gekeerd,
dan ten hele gedwaald.
Om u te laten ervaren wat het ‘s morgens betekent om van Hardenberg in Zwolle te
komen bieden de gezamenlijke partijen u een “ervaringsrit” aan op donderdag 13
februari aanstaande om 7.30 uur. Hierover ontvangt u nog nader bericht.
Wij hopen dat u onze signalen serieus neemt en daarmee rekening zult houden in uw
besluitvorming.
Met vriendelijke groet,
mede namens:
MKB regio Zwolle, gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Zwolle,
Samenwerkingsverband Regio Zwolle, Ondernemerskring de Koepel Hardenberg,
Ondernemers Vereniging Ommen, Industriële Kring Nieuwleusen, Industrie Club
Dalfsen, Ondernemersvereniging Hessenpoort, Ondernemersvereniging OVB Zwolle,
Bedrijventerrein Woonboulevard Zwolle, Werkgeversvereniging Raalte
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