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Naar aanleiding van agendapunt nr. PS/2014/248 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 23 april 2014 

Onderwerp: N340/N48 en N377 - aanpak na heroverweging 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen ter behandeling van statenstuk 
PS/2014/248, 

Overwegende dat: 
PS op 19 februari 2014 een motie hebben aangenomen met betrekking tot de 
heroverweging project N340/N377 waarin als uitgangspunt is vastgelegd dat de te 
nemen maatregelen moeten bijdragen aan vergroting van de veiligheid, leefbaarheid 
en doorstroming. 
in het nu voorliggende statenvoorstel een 2x2 uitvoering van de aansluiting van de 
N340 op de A28 is opgenomen en er daardoor geen ruimte meer is in het 
verbeterpakket voor meer maatregelen ter verbetering van de veiligheid, leefbaarheid 
en doorstroming aan de N340 en de N377 en realisering daarvan afhankelijk is van de 
mogelijkheden die eventueel ontstaan door de voorgenomen wijze van aanbesteding. 
uit aanvullende informatie van het college is gebleken dat door het niet realiseren van 
een 2x2-uitvoering van het tracé Ankummerdijk - Koesteeg €5 miljoen bespaard kan 
worden terwijl de intensiteit/capaciteitverhouding acceptabel blijft (onder de 0,8) 
door deze wijziging er meer ruimte ontstaat voor maatregelen in het 
optimaliseringspakket en het VLD-pakket voor de N377 en N340, naast de mogelijke 
ruimte door de voorgenomen wijze van aanbesteding. 

Besluiten het ontwerp-besluit nr PS/2014/248 als volgt te wijzigen: 
1. aan beslispunt 1 toe te voegen na "... en de daarin genoemde maatregelen": 

"..., met dien verstande dat: 
* in tabel 1 onderdeel 3 wordt gewijzigd in: "Tracé voor N340 van A28 tot 

Ankummerdijk 2x2, 80km/uur" 
* in tabel 1 onderdeel 7 wordt gewijzigd in: 'Tracé N340 ten oosten van 

Ankummerdijk (tot en met Varsen) veiliger maken." 
* in tabel 2 onderdeel 1, de kolom Toelichting, "N340: Tracé Ankummerdijk-

Varsen,...." 
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