
 

Aan: 
de heer E. Bos 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
Assen, 26 juli 2022  
Ons kenmerk 30/5.1/2022001176  
Behandeld door team Beheer Wegen en Vaarwegen  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over vlaggen langs provinciale wegen 
 
 
Geachte heer Bos, 
 
In uw brief van 15 juli 2022 stelde u een vraag over vlaggen langs provinciale  
wegen. Deze vraag beantwoorden wij als volgt. 
 
Vraag 1 
Is het college bereid om maatregelen te treffen, zodat er geen protestvlaggen 
meer hangen aan weginfrastructuur dat in eigendom is van de provincie Dren-
the? 
 

Antwoord 1 
Eenieder heeft het recht om te demonstreren. Dit is een groot goed 
in ons land en in onze provincie. De omgekeerde Nederlandse  
vlaggen langs de wegen in Drenthe geven uiting aan het boeren- 
protest. Er zijn ook mensen die, om verschillende redenen, moeite 
hebben met de omgekeerde vlaggen. Respect voor elkaar en het 
weer opruimen van uitingen op eigendommen van algemeen belang, 
passen hierbij. Daarom zullen wij na het zomerreces het gesprek  
voeren met boeren over de eindigheid van de actie. 
Voor nu is het van belang de veiligheid op onze (vaar)wegen in het 
oog te houden. Daar waar de verkeersveiligheid nu in het geding 
komt, zullen wij overgaan tot veiligstelling van de weg. Wij blijven 
de situatie op (vaar)wegen monitoren.  
 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 



 

  
 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,   
 
Mevrouw J. Klijnsma   
Postbus 122   
9400 AC Assen   
   
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO betreffende; Vlaggen langs provinciale 
wegen 
 
Koekange, 15 juli 2022 
   
Geachte mevrouw Klijnsma,   
 
Het is onze fractie opgevallen dat er in Drenthe langs verschillende provinciale wegen 
vlaggen zijn opgehangen aan aanwezige infrastructuur. Uiteraard is het 
demonstratierecht van groot belang. Deze wijze van protest/demonstratie is ons inziens 
echter niet wenselijk, onder andere op basis van de Omgevingsvisie van de provincie 
Drenthe; 
Artikel 5.5.2 geeft aan, “…Iedere wegbeheerders is verantwoordelijk voor een 
eenduidige, herkenbare en veilige weginrichting, passend bij de toegekende 
wegcategorie….”  
 
Onze fractie bepleit dat de eenduidigheid, herkenbaarheid en veiligheid van de 
weginrichting niet gebaat is bij de opgehangen vlaggen. De vlaggen hangen aan 
eigendommen van de provincie. Bovendien zijn gemeenten ook al begonnen met het 
weghalen van vlaggen van gemeentelijke gebouwen, onder andere omdat veteranen hier 
om verzochten.   
 
Rijkswaterstaat heeft reeds aangegeven dat zij vlaggen weg gaan halen uit oogpunt van 
verkeersveiligheid. “Ze kunnen niet goed bevestigd zijn en eraf vallen. En ze zorgen ook 
voor afleiding in het verkeer.” 
 
Is het college bereid om maatregelen te treffen, zodat er geen protestvlaggen meer 
hangen aan weginfrastructuur dat in eigendom is van de provincie Drenthe? 
 
 
Namens de fractie van GroenLinks,  
Ewoud Bos 
 
 


