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Van Tempelmans-Plat, D (Daniëlla) <Tempelmans-Plat, D (Daniëlla)> 

Aan 

Bestuurssecretariaat Dalfsen <Bestuurssecretariaat Dalfsen>; Ruud van Leeuwen 

<Ruud van Leeuwen>; 'bertha.vanluik@ommen-hardenberg.nl' 

<'bertha.vanluik@ommen-hardenberg.nl'>; 'jannes.janssen@hardenberg.nl' 
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'secretariaat@dewolden.nl' <'secretariaat@dewolden.nl'>; 'g.everts@dewolden.nl' 

<'g.everts@dewolden.nl'>; 'ibijl@wgs.nl' <'ibijl@wgs.nl'>; 'As, Filip van' <'As, Filip van'>; 

'jeanet.tillema@ommen-hardenberg.nl' <'jeanet.tillema@ommen-hardenberg.nl'>; 

'Sluter, Natacha' <'Sluter, Natacha'>; 'Hans Pereboom' <'Hans Pereboom'>; 

'hermanodink@wdodelta.nl' <'hermanodink@wdodelta.nl'>; 'zeljko.zoric@ommen-

hardenberg.nl' <'zeljko.zoric@ommen-hardenberg.nl'>; 'm.scheper@zwolle.nl' 
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<'wvalk@wgs.nl'>; 'bertkamerman@wdodelta.nl' <'bertkamerman@wdodelta.nl'>; 

'theo.hermus@rws.nl' <'theo.hermus@rws.nl'>; 'Janmenkveld@wdodelta.nl' 

<'Janmenkveld@wdodelta.nl'>; 'Arend van de Wetering' <'Arend van de Wetering'>; 

'Kloosterman, Marianne' <'Kloosterman, Marianne'>; 'rpierik@bonotraffics.nl' 

<'rpierik@bonotraffics.nl'>; Tempelmans-Plat, D (Daniëlla) <Tempelmans-Plat, D 

(Daniëlla)>; 'Wim Valk' <'Wim Valk'>; 'Bosch, Willem' <'Bosch, Willem'>; 

'Sandro.Vlug@ommen-hardenberg.nl' <'Sandro.Vlug@ommen-hardenberg.nl'> 

Cc 

Koopmans, M. (Marieke) <Koopmans, M. (Marieke)>; Korbee, H. (Herbert) <Korbee, H. 

(Herbert)>; Uiterwijk, HJ (Henry) <Uiterwijk, HJ (Henry)>; Schmull, R. (Richard) 

<Schmull, R. (Richard)>; Vrij, A. (Annemieke) <Vrij, A. (Annemieke)> 
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Geachte leden van de Ambtelijke -en Bestuurlijke Begeleidingsgroep,

Hierbij stuur ik u het ontwerp-inpassingsplan N340/N48 Zwolle-Ommen, herziening 2017 toe. Dit 

plan betreft een herziening van het in 2012 vastgestelde inpassingsplan (PIP) dat de opwaardering 

van N340 en N48 tussen Zwolle en Arriërveld planologisch mogelijk maakt.

In april 2014 hebben Provinciale Staten besloten tot heroverweging van het project met een 

bijstelling van het beschikbare budget. Bij dit besluit is de wens geuit om zoveel mogelijk 

maatregelen te realiseren. Daarom is gekozen voor een marktbenadering met zowel een vast 

pakket (het verbeterpakket) als een variabel pakket maatregelen (het optimalisatiepakket). Om de 

uitvoering van alle maatregelen binnen het verbeterpakket en het optimalisatiepakket mogelijk te 

maken is het noodzakelijk om het PIP op enkele onderdelen te herzien. Het gaat hierbij om de 

regels over de toepassing van geluidreducerend asfalt en gedetailleerde dwarsprofielen. De 

herziening van het PIP wordt aangegrepen om een aantal (delen van) percelen die in het PIP waren 

bestemd voor Verkeer, ‘terug’ te bestemmen naar ‘Wonen’.

De regels, toelichting en verbeelding van het ontwerp-inpassingsplan treft u aan als bijlage bij 

deze e-mail. De onderbouwende rapporten zijn te raadplegen via de link 

https://we.tl/kEHxcbvGGk

pagina 1 van 2JOIN - gemeente Dalfsen - herziening PIP N340/N48

2-8-2017http://decosweb01/decosweb/aspx/ViewEmail.aspx?I=3D5AA0D6409E436D97BD21D...



Indien het ontwerpplan naar uw mening onjuistheden bevat of vragen oproept dan horen wij dat 

uiteraard graag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar de omgevingsmanager van het project 

Vechtdal Verbinding, de heer mr. drs. H.L. Korbee  (h.korbee@overijssel.nl). Ook kunt u uw 

opmerkingen naar voren brengen tijdens de eerstvolgende bestuurlijke begeleidingsgroep.

Op dinsdag 6 juni wordt het ontwerp-inpassingsplan voor de duur van zes weken ter inzage gelegd 

en is het plan tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf dat moment 

kan een ieder een zienswijze over het plan naar voren brengen. 

Tot slot wil ik de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Ommen vragen het ontwerp-inpassingsplan te 

agenderen in de raadsvergadering van september en ons na afloop van deze vergadering op de 

hoogte te brengen van het verloop van de beraadslaging.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben dan verneem ik dat uiteraard 

graag.

Marieke Koopmans

Projectmanager a.i. N340/N48 en N377

Team WKIR  | maandag, dinsdag, donderdag | telefoon 06 27 068 288

Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

****************************************************************

Het is mogelijk dat er tijdens het transport van dit bericht fouten

zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen.

Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Indien er sprake

is van een besluit zal de vastgestelde versie per post aan u worden

toegezonden.

Indien er sprake is van overige mededelingen adviseren wij u om bij

twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen.

****************************************************************
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