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Motie Ondezoek mobiliteitsknelpunten Noord-Nederland

Provinciale staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 13 juli 201G,

Overwegende dat:
1. De doorstroming van het autoverkeer op de route van Emmen naar Groningen over

de N34 van groot belang is voor de leefbaarheid en vitaliteit van het Drentse
platteland.

2. De N34 ondanks alle aanpassingen nog steeds een weg is waar relatief veel
ongelukken gebeuren.

3. Het van groot belang is om de verkeersveiligheid te verbeteren onder het motto:
samen op weg naar nulverkeersslachtoffers.

4. De ANWB de rotonde bij Gieten tot het grootste verkeersknelpunt van Drenthe heeft
uitgeroepen.

5. Er zowel bij Gieten als de aansluiting op de 428 sprake blijft van knelpunten.

Van mening zijnde dat:
1. We de verkeersveiligheid verder willen verhogen.
2. We de knelpunten zouden moeten willen oplossen.
3. We gaan voor toekomstbestendige, structurele en duurzame oplossingen (zoals bijv

de slimme snelweg van Daan Roosegaarde).
4. We dit willen doen op basis van een brede analyse van de mobiliteitsknelpunten in

Noord- Nederland.
5. De totale verdubbeling van de N34 om die reden, als mogelijke oplossing, mede

onder¿ocht dient te worden.
6. Het financiêle meerjarenperspectief van de provincie Drenthe voldoende

investeringsruimte geeft .

7. Financiering in gezamenlijkheid met diverse partijen derhalve tot de mogelijkheden
behoort.

Vezoeken het college:
L Een brede analyse uit te voeren naar de mobiliteitsknelpunten in Noord Nederland.
2. Op basis van deze analyse te komen met voorstellen ter verbetering.
3. Als onderdeelvan de oplossingen te onderzoeken, samen met alle stakeholders, hoe

de meest gewenste en veilige inrichting van de N34 op lange termijn er idealiter dient
uit te zien.
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4. lndien van toepassing, om mogelijke preventieve maatregelen op kortere termijn te
realiseren.

5. DeïÉffiFlF$tqt/verbetering van de N34 te plaatsen op de lobbyagenda van de
provincie Drenthe.

6. Te ondezoeken op welke wijze gezamenlijke financiering kan plaatsvinden.
7. Hierover nog dit jaar aan PS te rapporteren.

En gaan over tot de orde van de dag.
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