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Datum: 01-03-2009  

 

 

Betreft:  reactie op Uw brief  2009/DRIJ/141800 

 

Onderwerp:   Ontwerp Structuurvisie N340   Zwolle - Ommen / N48 Varsen – Arrierveld 

 

 

 

Geacht College van B&W Hardenberg, 

 

Op uw schrijven, betreffende het voorstel voor een zienswijze op de ontwerp-structuurvisie 

N340 Zwolle- Ommen / N48 Varsen – Arrierveld, zouden wij graag een reactie willen geven. 

 

Niemand ontkent  de noodzaak om de N340 te verbeteren qua doorstroming en veiligheid. De 

belangen van Hardenberg qua bereikbaarheid zijn duidelijk. 

 

De vraag is alleen hoeveel verbetering van de weg nodig is om een optimaal resultaat te 

behalen, zowel voor de bereikbaarheid, als voor de andere aspecten (veiligheid, woon- en 

leefmilieu, landbouw/ werkmilieu, natuurlijk milieu, landschap/cultuurhistorie / archeologie en de 

regionale gebiedsontwikkeling, zie pag. 15-19 structuurvisie). 

 

 

Bij de onderbouwing van uw voorkeur voor een 2x2 ‘lange omleiding’ willen wij de volgende 

opmerkingen plaatsen: 

 

De conclusies uit de ‘Resultaten Nadere Verkenning N340’ (2007) zijn gebaseerd op cijfers voor 

verkeersgroei die veel hoger zijn dan de cijfers voortkomend uit het model gebruikt in het Plan-

Mer N340. Deze conclusies zijn dus niet te gebruiken voor de voorliggende tracékeuze. 

De genoemde rapporten, die het belang van een stroomweg benadrukken,  zijn wel van erg 

lang geleden (1993 en 1994) 

 

De ontwerp-omgevingsvisie van de Provincie Overijssel (pag 148) geeft aan dat: 

‘Hoofdinfrastructuur iets zegt over wat wij prioriteit verlenen;….Dit zegt niets over de 

maximumsnelheid’. Deze zin is juist opgenomen om  het lopende proces van de Plan-mer 

N340, waarin ook 80 km/uur alternatieven worden onderzocht, te ondersteunen. 

Tijdens het aannemen van de richtlijnen (juni 2008) is duidelijk gesteld door de Provinciale 

Staten dat alle alternatieven gelijkwaardig onderzocht moesten worden. De uitkomst van het 



2 
Reactie brief Hardenberg/werkgroep gebiedsvisie Witharen/ 01-03-09 

onderzoek hoeft daardoor niet bij voorbaat een 100 km/uur stroomweg te zijn. Zie ook de 

doelstellingen voor de opwaardering van de N340 (pag 9-10 ontwerp-structuurvisie).  

 

Hardenberg is een regionaal streekcentrum. Autowegen van stedelijke centra naar streekcentra 

dienen een bereikbaarheidskwaliteit te hebben met ‘een gemiddelde trajectsnelheid van 

minimaal 50 km/uur in de ochtend- en avondspits en een intensiteits/capaciteitsverhouding van 

0,85 in de spits’ (pag. 148 ontwerp omgevingsvisie). 

 

In de ontwerp - structuurvisie wordt niet geconcludeerd dat de N340 een 100 km/uur weg moet 

worden, omdat deze onderdeel is van de hoofdinfrastructuur.  Dit blijkt ook uit de keuze van het 

netwerkalternatief 80 (een 80 km/uur variant) als een van de drie alternatieven die nader 

bekeken worden.  

 

 

 

AD 1: 

 

Op de eerste plaats zijn de uitkomsten van het verkeersmodel vooral geschikt voor het 

vergelijken van de alternatieven. Voor het geven van ‘harde’ gegevens voor 

verkeersontwikkelingen in de toekomst  zijn zij veel minder geschikt (uitgangspuntennotitie 

verkeersmodel N340 publieksvriendelijke samenvatting, sept 2008, pag. 3)  

De onbetrouwbaarheid van het model neemt toe naarmate men verder in de toekomst gaat 

kijken. 

 

De waarden voor 2030 zijn bovendien  niet afkomstig uit het verkeersmodel. Zij zijn gebaseerd 

op een schatting van 10% groei voor autoverkeer en 15% groei vrachtverkeer in de periode 

2020-2030 (zie pag. 18 uitgangspuntennotitie verkeersmodel N340). De betrouwbaarheid van 

de gegevens is daardoor niet erg hoog. 

De tijd dat een weg na verloop van tijd ‘vanzelf’ wel weer vol loopt lijkt voorbij. 

 

Bij de I/C waarden, zoals opgegeven in de tabellen, is geen rekening gehouden met het effect 

van rekeningrijden. In de planstudie deel B, Verkeer, Vervoer en Economie’  pag.35 wordt 

geconcludeerd dat rekeningrijden een afname van het verkeer van 10% zal geven. 

In de tabellen betekent dit dat van I/C waarden tussen de 0,85 en 1,00 waarden tussen 0,08 en 

0,1  afgetrokken moeten worden.  

 

Deze afname van verkeer is alleen te wijten aan de gevolgen van de generieke heffing (zoals 

aangegeven in de richtlijnen pag.10) en niet voor een heffing op congestiewegvakken.  

In het geval van invoering van een dergelijke heffing zal de hoeveelheid verkeer in de spits nog 

verder afnemen. 

 

Daarnaast moet men beseffen dat de gegeven I/C waarden gelden voor het drukste uur van de 

spits. Bovendien betekent een I/C verhouding van1 niet dat het verkeer stilstaat.  

 

De 50% + en 50%- scenario’s (50% meer of minder arbeidsplaatsen en woningen) hebben 

weinig invloed op het verkeersaanbod (Deel A, pag 147-148). Blijkbaar zijn de economische en 

demografische ontwikkelingen in de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg geen 

oorzaak voor de toename van de hoeveelheid verkeer op de N340. 
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In het kader van het ‘van deur tot deur’ beleid zou er niet alleen naar de reistijdwinst en 

doorstroming op de N340 gekeken moeten worden maar ook naar de doorstroming op de A28 

en in Hardenberg de doorstroming naar de bedrijventerreinen. 

 

 

 

 

AD 2 

 

Opwaardering van de N340 zal effect hebben op de overige wegen in de regio. 

Capaciteitsvergroting  van de N340 leidt tot minder verkeer op de N377. Tegelijkertijd mag de 

reistijd naar Hoogeveen (en Almelo) via Ommen (provinciale weg) niet beter worden dan die via 

de rijkswegen A28 (en N35).  

 

Een betere reistijd trekt namelijk bovenregionaal verkeer aan wat niet de bedoeling is (zie 

doelstellingen) De bereikbaarheid van Hardenberg wordt dan minder door vollopen van de weg. 

  

Het is te verwachten dat een ‘lange omleiding’ meer verkeer op de weg door Vilsteren zal 

veroorzaken. Verkeer van ten zuiden van Ommen zal namelijk liever deze weg richting Zwolle 

nemen, dan door Ommen te moeten kronkelen. 

 

Juist in Dedemsvaart, Balkbrug en Nieuwleusen zijn ontwikkelingen te verwachten op het 

gebied van woningbouw en bedrijventerreinen. Het lijkt dan niet logisch juist daar een 

bestaande 100 km/uur weg af te waarderen. 

 

Dit alles neemt niet weg dat er gestreefd zou moeten worden naar een veilige N377 rekening 

houdend met de leefbaarheid.   

 

 

 

 

 

AD 3 

 

In de MKBA zijn vooral de baten voor de economische (transport) ondernemingen 

meegenomen. Het verlies aan baten voor de landbouw bij een noordelijk tracé zijn niet 

meegenomen evenals de externe effecten. Natuur, rust en ruimte hebben  ook economische 

waarde. 

Bovendien zijn dit eerste ramingen met een hoog onzekerheid percentage.  

 

De kosten voor de noordelijke tracés zullen ook veel hoger uitvallen. Zo zal gerekend moeten 

worden op hoge vergoedingen voor veel woningen met plan-schade, kosten kavelruil, kosten 

afwaarderen en inrichten huidige N340, gedeeltelijke parallelwegen ten behoefte van de 

bereikbaarheid, opkopen van bedrijven (naast de 2 woningen die moeten verdwijnen zullen er 

ook bedrijven zijn die door aanleg van de weg hun bestaansmogelijkheden verliezen). 
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AD 4 

 

Naast  de hoofddoelstelling is aanvullend voor het project N340 de volgende doelstelling 

geformuleerd; ‘een aangepaste of nieuwe N340 moet de regionale gebiedsontwikkeling 

ondersteunen’.  

De regio bestaat naast Hardenberg ook uit de gemeenten Ommen en Dalfsen. Deze 

gemeenten  zijn vooral gericht op bewoning, recreatie en voedselproductie.  

 

Het bedoelde gebied voor de lange omleiding heeft als beleidsperspectief  ’buitengebied  

accent agrarische productie’ (ontwerp omgevingsvisie beleidsperspectievenkaart). Het aantal 

landbouwbedrijven  neemt wel af maar niet de agrarische produktie. Met een dalende 

beroepsbevolking  (vanaf 2015 : zie ontwerp-omgevingsvisie pag 12.) is dit een wenselijke  

ontwikkeling.  

 

Bovendien spelen in de regio verschillende andere provinciale belangen naast bereikbaarheid,  

zoals drinkwaterwinning, de geplande Robuuste Verbindings Zone en het LOG. 

 

Verder wordt in de ontwerp-omgevingsvisie het streven genoemd om verschillen te behouden 

tussen dynamische en luwe gebieden, versnippering van zowel natuur als open gebieden te 

voorkomen en aantasting van donkerte te voorkomen. 

 

Het is een goed streven om te komen tot een weg die recht doet aan de belangen van de hele 

regio. Samenwerking tussen gemeenten wordt gevraagd in de ontwerp-omgevingsvisie en is  

nodig in een gebied dat aangemerkt wordt als krimp-regio. 

 

 

Gezien de voorspellingen voor demografische en economische ontwikkelingen en de resultaten 

uit het Plan-mer is niet te verwachten dat in de overzienbare toekomst een 2x2 weg nodig zal 

zijn.  

Verbetering van de doorstroming en de veiligheid van de N340 zijn, rekening houdend met de 

andere aspecten, naar onze mening het beste te realiseren op het huidige tracé. 

 

Wij hopen dat u de onderbouwing van uw voorkeur voor een ‘lange omleiding’ in het licht van 

bovenstaande opmerkingen nog eens wil bezien. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

A.P.W. Bovendeert  

Namens de werkgroep Gebiedsvisie Witharen e.o. 

Witharen. 

 

 

 

 

 


