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Onderwerp  Ontwerp-Structuurvisie N340 Zwolle-Ommen / N48 Varsen - Arriërveld 
 
Geacht College,  
 
Als kern met een streekfunctie heeft Hardenberg een belangrijke functie in de regio. Belangrijke 
thema’s daarbij zijn o.a. de sociaal-economische structuurversterking en structuurversterking in 
de zorg en sociale dienstverlening.  
Om hieraan een goede invulling te kunnen geven zijn goede verbindingen van en naar alle 
richtingen daarom van groot belang. 
 
In grote lijnen kan worden gesteld dat het grondgebied van de gemeente Hardenberg wordt 
begrensd door een ruit van autosnelwegen: 
- aan de noordzijde de A28/A37 (Meppel-Hoogeveen-Duitsland) 
- aan de oostzijde de A31 ("Emslandlinie"-Duitsland) 
- aan de zuidzijde de A1 (Apeldoorn-Duitsland) 
- aan de westzijde de A28/A50 (Meppel-Zwolle-Apeldoorn) 
De aansluiting op dit hoofdwegennet vindt plaats via de N34/N340 (Emmen-Zwolle), de N36 
(Almelo-Witte Paal) en de N48/N348 (Raalte-Ommen-Hoogeveen). 
 
Vanuit economisch perspectief stellen wij ons ten doel dat de autosnelwegen vanuit de kern 
Hardenberg op termijn binnen een half uur te bereiken zijn. 
De N34/N340 vervult daarin een belangrijke rol en onze inzet is erop gericht deze gehele route 
daadwerkelijk om te bouwen tot stroomweg. Reeds in 1993 hebben alle langs de N34 gelegen 
gemeenten dit belang onderkend. Ook de Regio IJssel-Vecht, de Kamer van Koophandel Zwolle 
en de provincie ondersteunden toen al dit streven. In een in opdracht van al deze 
belanghebbenden door het Nederlands Economisch Instituut opgestelde rapportage ”Weg naar 
de snelweg” van mei 1994 zijn de positieve economische effecten van een verbeterde 
wegverbinding Zwolle–Emmen benoemd en becijferd. Alle belanghebbende private en publieke 
partijen hebben dit rapport destijds onderschreven. 
 
Gezamenlijk met de provincie werken wij aan de opwaardering van de N34 (Drentse grens – 
Witte Paal) en vanaf volgend jaar komt de omleiding Ommen in uitvoering. De laatste schakel in 
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de oost-westverbinding is dan de N340. Wij onderschrijven dan ook van harte de eerste zinnen 
uit uw eigen reactie nota verkenning N340, waar geschreven staat: “De provincie Overijssel wil 
de doorstroming op de provinciale weg N340 (Zwolle-Ommen) verbeteren, de weg veiliger maken 
en tevens de leefbaarheid verbeteren. Deze insteek is nodig omdat de verkeersintensiteit de 
komende jaren sterk toe gaat nemen. Om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid niet alleen 
nu, maar ook in de toekomst te waarborgen heeft de provincie voor een gefaseerde aanpak 
gekozen om volgens een groeimodel in een aantal stappen het eindbeeld te realiseren. (einde 
citaat).”  
Overigens verstaan wij onder doorstroming niet alleen de doorstroming op de N340 zelf, maar 
ook een goede aansluiting op de A28.  
 
Eind 2008 heeft u de (ontwerp)omgevingsvisie uitgebracht. Eén van de belangrijke onderwerpen 
in de omgevingsvisie betreft bereikbaarheid. Duidelijk is dat de N340 tot de hoofdinfrastructuur 
van Overijssel behoort. Voor hoofdinfrastructuur gelden volgens de omgevingsvisie de volgende 
kwaliteitseisen: het opheffen van knelpunten, het beperken van het aantal aansluitingen, het 
verbeteren van de doorstroming en veiligheid. Dit houdt in de praktijk in, dat voor 
autosnelwegen tussen stedelijke centra, zoals de N340, een snelheidsregime van 100 km/u 
geldt, met een minimale gemiddelde trajectsnelheid van 50 km/u in de spits, en een I/C-waarde 
van maximaal 0,8 in de spits.  
 
Inmiddels is ook de ontwerp-Structuurvisie inzake de opwaardering van de N340 verschenen. 
We zijn verheugd dat u nogmaals bevestigt in deze ontwerp-Structuurvisie dat de N340 
onderdeel is van de hoofdinfrastructuur en dat de huidige verbinding daarom opgewaardeerd 
moet worden naar een 100 km/u autoweg.   
 
In de ontwerp-Structuurvisie worden drie alternatieve varianten vergeleken om tot de 
opwaardering van de N340 te komen. De provincie spreekt hierin haar voorkeur uit voor het 
zogenaamde combinatiealternatief. Na bestudering van dit voorstel willen wij u onze visie op de 
N340 kenbaar maken.  
 
1. Haalbaarheid planning  
De provincie stelt voor het project gefaseerd uit te voeren, en slechts gedeeltelijk uit te voeren als 
2x2 weg. Door te beginnen met de tracés Kranenburgweg-Ankummerdijk en Varsen-Arriërveld 
wel als 2x2 weg met 100km/u uit te voeren en het middengedeelte – Ankummerdijk-Varsen- in 
een later stadium aan te pakken en een 2x1 weg 100 km/u te laten, voorzien wij een probleem 
inzake de doorstroming. In het gunstigste geval zullen omstreeks 2015 de 2x2 tracés 
gerealiseerd zijn. Uitgaande van de door uzelf gepresenteerde cijfers constateren wij dat, in geval 
van het combinatiealternatief, reeds in 2020 knelpunten aanwezig zijn aangaande de 
doorstroming (I/C-waarde) op de N340.  
Voor de ochtendspits in 2020 wordt op twee tracés de I/C-waarde overschreden: 

- N340 tussen Engeland en de Koesteeg N757 een I/C-waarde = 0,97 
- N340 ten oosten van de Koesteeg een I/C-waarde=0,89 

In de avondspits betreft het al drie tracés:  
- N340 tussen Engeland en de Koesteeg N757 een I/C-waarde = 0,98 
- N340 ten oosten van de Koesteeg I/C-waarde=0,90 
- N340 tussen Oudleusen en N48 I/C-waarde = 0,87 
 

In 2030 zijn de knelpunten verder toegenomen, waarbij op één punt de I/C-waarde zelfs de 1 
overschrijdt. Dat betekent dat op dit punt het verkeer volledig vast staat:  

- N340 tussen Engeland en de Koesteeg N757 een I/C-waarde = 1,02 
- N340 ten oosten van de Koesteeg een I/C-waarde=0,95 
- N340 tussen Oudleusen en N48 een I/C-waarde = 0,87 
 

Ook in de avondspits levert het combinatiealternatief in 2030 een groot aantal knelpunten op: 
- N340 tussen Engeland en de Koesteeg N757 een I/Cwaarde = 1,01 
- N340 ten oosten van de Koesteeg een I/Cwaarde=0,93 
- N340 tussen Oudleusen en N48 een I/Cwaarde = 0,96 
- N340 nieuwe rondweg Ommen een I/C-waarde = 0,90 
 



Tijdens de consultatiegroepen hebben uw medewerkers te kennen gegeven bij de grondaankopen 
en het dimensioneren van kunstwerken geen rekening te houden met de mogelijkheid van een 
uitbreiding van het middengedeelte naar 2x2 rijstroken. Hierdoor wordt het praktisch onmogelijk 
om de toekomstige knelpunten binnen het 2x1 gedeelte op te lossen, omdat er geen ruimte voor 
capaciteitsvergroting is. 
 
Onze conclusie is dan ook dat, wanneer gekozen wordt voor een gefaseerde aanpak van de N340, 
op basis van het combinatiealternatief, de beoogde goede doorstroming op de N340 niet wordt 
gerealiseerd, terwijl al op het moment van oplevering, de doorstroming op de N340 alweer 
stagneert en op sommige momenten zelfs volledig vaststaat. 
 
2. Gevolgen N377  
De voorstellen met betrekking tot de N340 kunnen niet los gezien worden van hun omgeving, in 
casu de invloed op de omliggende wegen. Voor onze gemeente is daarin de relatie met de N377 
van groot belang. In het combinatiealternatief wordt voorgesteld de snelheid van 100km/u op de 
N377 te continueren. De reden hiervoor is volgens uw eigen redenering dat, wanneer de snelheid 
op de N377 omlaag gebracht zou worden, een ontwikkelrichting waarop met de realisatie van een 
aantal herinrichtingmaatregelen reeds is geanticipeerd, een groter deel van het verkeer zou 
kiezen voor de N340, waardoor deze zou dichtslibben. Om niet teveel verkeer te trekken vanaf de 
N377 naar de N340 moet derhalve de snelheid om 100 km/u gehandhaafd blijven. Wij 
onderschrijven deze redenering. Helaas is dit echter slechts het halve verhaal. In het 
combinatiealternatief wordt in het geheel voorbij gegaan aan het feit dat de inrichting van de 
N377 niet voldoet aan de eisen van een 100 km/u weg. Wij vinden dit niet acceptabel. Door niets 
te doen aan de N377 creëert u nog meer onveiligheid dan er nu al is. Wij vinden het dan ook 
zonder meer noodzakelijk dat, als het combinatiealternatief uw voorkeur houdt, ook de N377 in 
het combinatiealternatief wordt meegenomen tegelijkertijd met de N340, zowel in de planvorming 
als in de uitvoering.  
 
Ons standpunt ten aanzien van de N377 is, dat als u kiest voor de combinatie variant, ook de 
N377 een volwaardige plaats moet krijgen in het combinatiealternatief, zodat ook de kosten voor 
de verbetering van de verkeersveiligheid op de N377 zijn meegenomen. Daarbij hoort dat u zich 
duidelijk moeten committeren aan het volledige project en de daarbij behorende financiering en 
niet slechts op de eerste fasen van het project, om zo te waarborgen dat het niet alleen blijft bij 
de uitvoering van de eerste fasen van het combinatiealternatief.  
 
3.  Kosten 

 
Uit uw eigen stukken blijkt dat de door u gekozen voorkeursvarianten niet de goedkoopste 
oplossing is. Indien daarbij ook nog de kosten van de verbetering van de N377 worden betrokken 
dan wordt het verschil met de kosten van de lange omleiding alleen maar groter. 

 
 

4.  Conclusie 
 

Indien wij de door u gekozen voorkeursvariant – het combinatiealternatief – op basis van uw 
eigen stukken beoordelen op de interne doorstroming, verkeersveiligheid en kosten, komen wij 
tot de conclusie dat de zogenaamde lange omleiding zowel voor de korte als de lange termijn de 
beste oplossing biedt. Samengevat zijn de belangrijkste overwegingen hiervoor:  
 

- dit alternatief biedt een betere toekomstvaste verkeerskundige oplossing ten aanzien van de  
noodzakelijke doorstroming en bereikbaarheid van de regio; 

- gecombineerd met dit alternatief kan de snelheid op de N377 wel omlaag, wat de 
verkeersveiligheid op de N377 en vooral in de kernen Balkbrug en Nieuwleusen ten goede 
komt;  

- de lange omleiding is goedkoper dan het combinatiealternatief, zeker wanneer ook de 
kosten voor de aanpassing van de N377 worden meegeteld; 

- het risico van een stagnerende fasering is minder; de lange omleiding zal in één keer 
gerealiseerd moeten en kunnen worden.  

 



Wij pleiten ervoor deze variant – de lange omleiding – te kiezen en zo snel mogelijk uit te voeren.  
 
Mocht u echter van oordeel zijn dat het om voor u moverende redenen beter is de nu gekozen 
voorkeursvariant te handhaven dan kunnen wij daarmee leven mits: 

- u in de voorkeursvariant alsnog de mogelijkheid opneemt de N340 in de toekomst geheel 
2x2 strooks te maken, als de verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft en in de 
uitvoeringsfase nu al daarmee rekening houdt in de sfeer van grondverwerving; 

- u de verbetering van de N377 integraal meeneemt in de planvorming en financiering en de 
uitvoering van deze maatregelen gelijk op laat lopen met de uitvoering van de combinatie 
variant. 

 
Deze twee “mitsen” zijn voor ons dusdanig belangrijke voorwaarden omdat dit de enige manier 
is om te komen tot een daadwerkelijke, toekomstbestendige verbetering van de voor onze 
gemeente zo belangrijke infrastructurele schakel N340/N34. Hoewel enigszins buiten het kader 
van de N340 maar teruggrijpend op de inleiding van ons hierbij weergegeven standpunt zult u 
begrijpen dat voor ons zowel de opwaardering van de N340 als die van de N34 even essentieel 
zijn. 
 
Wij doen dan ook een dringend beroep op u onze primaire voorkeur te volgen (de lange 
omleiding) of secundair ons weergegeven standpunt over de combinatiealternatief over te 
nemen en uw voorkeursvariant aan te vullen met de twee door ons opgestelde harde 
voorwaarden. Gecombineerd met een hopelijke spoedige besluitvorming over de N34 doet u op 
deze wijze recht aan de noodzaak van een goede en verkeersveilige bereikbaarheid van onze 
gemeente.  

 
 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG, 
 
burgemeester, secretaris, 
 
 
 
Mr. W. Meulman Mr. W.G.C. Rebergen 
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