
Onderbouwing agendapunt 

 

 

Betreft agendering van: Brief belangengroep N34 Klijdijk  d.d.15 september 2016 en de 

brief van de heer P. Muijzert van 10 september 2016 

 

Geagendeerd door: SP  

 

Vergadering: Statencommissie OGB 

 

Datum vergadering: 23-11-2016 

 

Motivatie voor agendering: Uit beide brieven blijkt hoe zeer men betrokken is bij de 

verbetering van de N34. Niet alleen zij (o.a.de meerderheid van de 

inwoners Klijndijk) maar ook de gemeenteraad Emmen en 

Coevorden kiezen voor de oplossing Emmen-Noord. 

Ook het aangepaste plan heft de bezwaren niet op. 

Voor de SP zijn de bezwaren en de oplossingen onvoldoende 

bestudeerd en gewogen.. 

 

 

 

 

 

Visie van de fractie  

Vragen aan de overige 

fracties: 

1. Deelt u de mening dat men te gemakkelijk voorbij is gegaan 

aan de bezwaren en aangedragen alternatieven.  

2. Bent u bereid om GS te verzoeken om nog eens goed naar de 

bezwaren, alternatieven en voorkeuren van  de gemeenten 

Emmen en Coevorden en de overgrote meerderheid van de 

inwoners Klijndijk te bestuderen en te beoordelen?  

 

 

Vragen aan het college van 

GS: 

1.   Is GS bereid om met de belangengroep opnieuw in gesprek te 

gaan om tot een beter oplossing te komen? Zo nee, waarom?  

2.   Waarom kiest GS niet voor Emmen-Noord en de aangedragen 

oplossingen?  

3.   Heeft GS de brief van Muijzert bestudeerd en wat is uw reactie 

hier op? 

 

 

 

 



Van: pieter muijzert
Aan: Statengriffie
Onderwerp: FW: Grote besparing Klijndijk verkeer door knooppunt te verhuizen naar toekomstige mogelijk Noordelijke

 ring Emmen.
Datum: zaterdag 10 september 2016 13:17:03

 Statenleden der Provincie Drenthe , Groningen, sla uw handen ineen.

- 1  foto  voorstel Provincie Ambtenaren prov. Drenthe. voor N 34 - Klijndijk  (is dus
 geen  voorstel door de  Staten ! )

        De parallelweg rechts  Odoornerweg tot  nieuwe rotonde Klijndijk is 1350 m1  lengte.

    De bewoners Klijndijk verkopen hun grond niet en laten het op de Raad van State
 aankomen zover mij ter ore is gekomen .

-2  foto  met toekomstvisie aansluiting nieuwe Noordelijke ringweg Emmen . Deze knoop
 kan i.p.v. Klijndijk  en ligt 1422 m van de

    Odoornerweg, die net als  bij Klijndijk op 2 rotondes  aan gesloten kan worden.

    Maar dan is er wel 1422 m van de 8876 m nieuwe ring klaar 1/6 deel en heeft dezelfde
 werking als oplossing Klijndijk.
   Besparing op N 34  bv Emmen .

- foto 3     N 34  en het  alternatief N 391 /N 366 ( ontlasting verkeer N 34+ rotonde
 Gieten+A 28+Jullianaplein)

- foto  4 Verdubbelde nieuwe noordring Emmen + verdubbelde N 391 tot rotonde Ter
 Apel.

Mijn voorstel loopt niet door het bos hetgeen gedeputeerde Henk Brink  beweert, maar
 langs het trace va de Hoogspanningskabels

Ook de bewering het duurt 10 jaar klopt niet. Het kan in 5 jaar aangelegd worden. Ik heb
 de A 5 tussen de landingsbanen  Schiphol ook

binnen 5 jaar compleet  voorbereid/en aangelegd zien worden. Waar een wil is een weg !

Het ontwerp = N 33 en N 366 (Veendam-Pekela)  ligt klaar daar hoeft geen minuut aan
 verloren te gaan.

vervolg Groningen en Drenthe samen
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Trouwens  het viaduct Ter Apel zal ook anders moeten , die loopt nu over 2 rijbanen en
 moet over 4 rijbanen lopen !
Viaduct moet langer !

Ik  vind /verzoek jullie als Staten leden hier over na te denken  en te beslissen en niet de
 gedeputeerde en de prov. ambtenaren.

Jullie moeten nu een toekomst visie op tafel leggen.

De N 391  heeft 6000 a 7000 auto's  en de N 34  heeft 19.000  als je 9000 naar /via de N
 391/N 366 naar Groningen krijgt  dan lossen

de problemen zich op de N 34 +Gieten+ A 28 + Jullianaplein op.

Zeg nu:   gedeputeerde U moet nu rekening houden met een verdubbelde N 391 / N 366
 en een nieuwe Noord ring. lengte 16,662 km

Jullie moeten toestemming geven om 10 m meer grond in de breedte aan te kopen  dat
 houdt in  166.620 m2 meer grond aankoop in Drenthe.

Kosten voor Drenthe  extra grondaankoop 16,662 ha  a 100.000pha = euro 1,6662 miljoen

Op Gronings grondgebied moet :

- Nieuwe Pekela- Alteveer     ......................................   3.938  m1
-Alteveer - Stadskanaal ...............................................  4.764  m1
-Staskanaal (afrit Refaja)-rotonde Ter Apel.................19.114  m1
                                                                                              --------------- 
                                                                                  Totaal 27.816  m1 x 10m breedte  = 278.160
 m2 extra worden aan gekocht

Kosten Groningen 2,816 ha a 100.000 pha = euro 2,816 miljoen

Hoeft niet eens aankoop te betekenen maar meer grond gebruik zoals nu een water naast
 de weg ligt.

De nieuwe sloot komt op toekomstige plek te liggen   en de bomen kun je nu al op de
 toekomstige plek planten.

Tevens kun je de kabels en leiding direct op de goede plek ingraven.

Gevolg  dat je uiteindelijk 3 a 4 x zo goedkoop werkt dan in de toekomst alles op nieuw te



 doen.

Het asfalt van de tweede rijbaan kun je dan in delen  in de komende jaren aanbrengen.

Maar alles ligt qua grondwerk  gereed, je kunt het vergelijken met Gieten - Assen N 33 dat
 was 14,8 km  hier 16,662 km

Je kunt de viaducten 2e rijbaan ook  vedelen over de jaren !

Maar verspeel geen geld   bij Klijndijk, volgens  dhr Brink zn ambtenaar 8 miljoen  maar ik
 kom op 10,2 miljoen.
Verspeel geen geld bij een fout viaduct Ter Apel. ( 5 miljoen)

Die moet je  in deze nieuwe aansluiting noordring Emmen met N 34  gebruiken  tot
 Odoornerweg.

c.q. de rotonde in Klijndijk is te klein (kosten euro 750.000   en zal ook aangepast moeten
 worden en zit niet in het plan provincie ambtenaren.

Ik hoop ,dat als voor het zomer reces dat U Statenbreed deze voorstellen aanneemt , dat
 is  toekomst visie. Vooruit kijken.

De ambtenaren geven antwoord, nu niet nodig, maar indien te laat dan is er veel geld
 verspeeld.

Het plan zal een betere economie in de Noordoost hoek van Nederland  betekenen
 /betere verbinding z.o. Drenthe met  noordelijke havens.
-Seaports
-Suiler unie
-Avebe(Ter Apelkanaal/Veendam/Foxhol.
-Domo Campina Bedum.
-Artica Pekela/Nieuwe Schans/Hoogkerk

Afzender : P.C.J.Muijzert, Parklaan 7 , 9665 HB , Oude Pekela   

( prive adviseur op infra gebied beton -spoor-grond-weg-en waterbouw,vliegveld,kabels en
 leidingen)

zak tel 06 87 90 87 15











         Klijndijk 15 september 2016 

 

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe 

- Provinciale Staten van de provincie Drenthe 

- Bestuur en Raad van de gemeente Borger-Odoorn 

- Bestuur en Raad van de gemeente Emmen 

- Bestuur en Raad van de gemeente Coevorden  

- Fracties politieke partijen van de Tweede Kamer 

- Rekenkamer Drenthe 

- Vaste Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu 

- Pers en derden   

Van: Belangengroep N34 Klijndijk e.o.  

 

Onderwerp: Keuze voor aansluiting Slenerweg is rampscenario voor Klijndijk e.o.  

Bijgaand treft u het persbericht aan als reactie op het besluit tot en de presentatie van de bouw van 

een nieuwe aansluiting op de N34 bij de Slenerweg te Klijndijk. 

Met dit persbericht doen we een dringende oproep aan betrokken bestuurders en alle overheden 

opnieuw in discussie te gaan om tot een betere oplossing te komen. 

Graag verwijzen wij u naar de verdere inhoud van het persbericht. 

Met vriendelijke groet, 

Belangengroep N34 Klijndijk  

reacties, vragen en advies: via mail secretariaat: belgrpn34klijndijk@ziggo.nl 

Bijlagen:  

-persbericht 

-situatieschets Emmen-Noord (rechts) versus Slenerweg(links) 
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Belangengroep Klijndijk 

14-09-2016 

Persbericht ( DvhN en RTV Drenthe) 

Keuze Slenerweg is rampscenario voor Klijndijk e.o. 

Belangengroep (inwoners en ondernemers) Klijndijk verzet zich tegen het 

besluit van de provincie om een nieuwe aansluiting N34 te realiseren bij de 

Slenerweg, Klijndijk. Door de keuze van de provincie zullen zichtbare, 

hoorbare en voelbare veranderingen optreden. Deze veranderingen hebben 

grote nadelige gevolgen voor de leefbaarheid in Klijndijk en voor de 

ondernemers in dit gebied. Ondernemers zullen een gedeelte van hun grond 

af moeten staan zodat bedrijfsvoering moeilijk uitvoerbaar of zelfs niet meer 

mogelijk is. De aanzuigende werking van de geplande aansluiting leidt tot  

toename van verkeer en veranderende verkeersstromen, met de Slenerweg 

als gebiedsontsluitingsweg. Hiermee komt er aan de landelijke ligging van 

Klijndijk voorgoed een einde. 

Door dit besluit zal, volgens eigen onderzoek van de provincie, de verkeersintensiteit op de 

Slenerweg toenemen met 400%. Dit is een onacceptabele toename. De Slenerweg opteert 

hiermee duidelijk een dodenweg te worden. Aan de voet van veel bomen zullen straks 

mogelijk bloemen te zien zijn; macabere bewijzen van verkeersslachtoffers. 

De verhoging (opgang ) naar de N34 komt plm. 300!! meter dichter bij Klijndijk te liggen. 

Hiermee wordt een klankkast gecreëerd die zijn weerga niet kent.  

Volgens de laatste rapporten wordt de geluidsbelasting  (Slenerweg) overschreden tot 6 DB.; 

echter deze belasting is berekend bij 60 km/uur, terwijl de Slenerweg een 80 km/u weg is. 

De belasting zal dus beduidend hoger uitvallen.  

Volgens de provincie wordt de Slenerweg een gebiedsontsluitingsweg. De norm hiervoor is  

een 7.10 m. breed wegdek  (verhardingsstrook). De Slenerweg voldoet hier niet aan en kan 

hier ook niet aan voldoen. Een noodzakelijke obstakelvrije zone van  2x 3meter kan niet 

gerealiseerd worden (bomenrij aan beide zijden); dit leidt tot een 50% hoger ongevalsrisico! 

(rapport SWOV D-2013) 

Bomen zullen grotendeels moeten worden gekapt om ruimte te maken voor het asfalt. Door  

de genoemde noodzakelijke verbreding en verhoging van de Slenerweg zullen de overige 

bomen waarschijnlijk afsterven.  



Verkeer wordt dóór Klijndijk geleid in plaats van eromheen! Dit leidt tot een groter risico op 

criminaliteit en een groter gevoel van onveiligheid. 

Het door de provincie aangereikte plan aan de gemeente Borger Odoorn blijkt onjuiste en 

onvolledige gegevens te bevatten. Op basis van deze gegevens kunnen bestuur en raad 

onmogelijk een juiste keuze maken. 

De Belangengroep Klijndijk komt tot de bittere conclusie dat gedeputeerde en Provinciale 

Staten van Drenthe, onze volksvertegenwoordigers, willens en wetens spelen met de levens 

van de argeloze weggebruikers. In plaats van een veilige verkeersomgeving te creëren, zoals 

het een goed bestuurder betaamt, wordt precies het tegenovergestelde bereikt. De 

gevolgen voor veiligheid en leefbaarheid in Klijndijk zullen groot zijn. Volgens deskundigen 

(rapporten SWOV D-2013, CROW 2012a, Grontmij), kan de Slenerweg niet veilig worden ingericht 

met alle gevolgen van dien. De provincie neemt, willens en wetens, een groot risico met 

betrekking tot de verkeersveiligheid, terwijl dit juist het doel is.  Beleid in de Provincie 

Drenthe is: verkeer uit de dorpen en niet dóór de dorpen (in 1988 is de N34 buiten de 

dorpen geplaatst). De provincie laat met deze beslissing zien geen verantwoordelijkheid te 

tonen voor de gevolgen hiervan. Er wordt duidelijk weggekeken en weerstand tegen het 

plan van de provincie wordt genegeerd. Dit terwijl er betere en goedkopere 

bouwmogelijkheden voor handen zijn op de locatie waar nu de gelijkvloerse aansluiting 

Emmen-Noord ligt. 

We willen met deze brief opnieuw een dringende oproep doen, aan betrokken 

bestuurders en alle overheden, opnieuw in discussie te gaan om tot een betere oplossing 

te komen. 

Einde persbericht 

Voor informatie, advies en contact: 

Secretariaat via e-mail adres  : belgrpn34klijndijk@ziggo.nl 

Bijlage 2;  vergelijk situatieschets 
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