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Ruinen, 12 november 2018 
 
Geachte statengriffier van het Drents Parlement, 
 
Met een groot gevoel van urgentie vragen wij uw aandacht voor het onderstaande en 
zien wij uw antwoorden op de vragen graag tegemoet. 
 
Gedeputeerde Brink en wethouder Pauwels van de gemeente De Wolden hebben 
afgelopen zomer een bestuurlijke beslissing genomen omtrent het Duurzaam Veilig 
maken van de N375. Op 8 november jl heeft de gemeenteraad ingestemd met het 
vrijmaken van extra belastinggelden die nodig zijn voor onder andere de realisatie 
van een auto- en vrachtverkeer tunnel onder de N375 op de kruising met de 
Gijsselterweg. Wij maken via deze brief ernstig bezwaar tegen de komst van een 
dergelijke tunnel. Het ontbreekt aan gefundeerde argumenten die pleiten voor de 
komst van deze tunnel, bovendien zijn provinciale belangen en kernkwaliteiten niet in 
het besluit meegenomen terwijl die wel degelijk met dit besluit in het geding zijn. 
 
“Drenthe is geweldig! Drenthe wordt geroemd om haar prachtige landschap met 
esdorpen, heide en bossen. Daarnaast vind je er tal van tastbare sporen van de rijke 
geschiedenis die het gebied kent, zoals de hunebedden, en staat Drenthe bekend 
om de rust die je er nog kunt vinden….Drenthe, een provincie met, als onderdeel van 
Noord-Nederland, een interessante positie als schakel tussen de Randstad en 
Noordoost-Europa. De interne infrastructuur is grofmazig. Bereikbaarheidsproblemen 
beperken zich tot de ontsluitende wegen van steden en de hoofdinfrastructuur in en 
naar de provincie…..” Aldus uw op 3 oktober 2018 vastgestelde Omgevingsvisie. 
 
Niets is minder waar. Wij zetten momenteel grote vraagtekens bij de wijze waarop u 
invulling geeft aan de mooie teksten. Tijdens een zogenaamde opiniërende 
gemeenteraadsvergadering van de gemeente De Wolden van 18 oktober 2018 is het 
Duurzaam Veilig maken van de N375 besproken. Insprekers , kritische vragen 
van raadsleden en een amendement (bijlage1) ten spijt, heeft de gemeenteraad een niet 
op verkeerskundige en planologische argumenten gebaseerd besluit genomen op 8 
november 2018. 
 
Natuurlijk is het goed om de N375 permanent veilig te maken. Maar de impact van 
landbouwsluizen op verkeerde plekken en een enkelvoudige tunnel voor auto- en 
vrachtverkeer onder de oversteek met de Gijsselterweg staat haaks op al uw 
ambities, kernkwaliteiten en provinciale belangen zoals verankerd in uw provinciale 
verordening (POV) die te maken heeft met Landschap, Natuur en 
Vrijetijdseconomie.  
 
Voor uw begrip: de sluiproute tussen Ruinen en Fluitenberg/Hoogeveen is een 
restant van de verbinding lang voordat de N375 er was. Ruim 1250 (telling 2015) auto’s 
maken dagelijks uit gewoonte gebruik van deze sluiproute. Vooral voor woon/werk verkeer, 
tussen 6.00 u – 8.00 u en 16.00 u en 18.00 u. Deze sluiproute gaat door het 
esdorplandschap van Ruinen en versnippert het Natuurnetwerk Nederland in de 
Boswachterij Ruinen. Vervolgens gaat de weg door de bebouwde kom van 
Fluitenberg. Voorbij Fluitenberg gaan de meeste auto’s de A28 op, met onveilige 
filevorming als gevolg. 
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Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober jl gaf wethouder Pauwels aan dat deze 
tunnel bij de Gijsselterweg er wat de provincie betreft helemaal niet hoeft te komen. 
Logisch want Ruinen wordt verkeerskundig prima ontsloten en ook de Boswachterij 
Ruinen is door twee dichtbij gelegen rotondes perfect toegankelijk. Bovendien is er 
een prima alternatief voor de sluiproute, namelijk via de rotonde en de N375 zelf! 
Welk probleem wordt hier eigenlijk opgelost? Het is ons tot op heden niet 
duidelijk! 
Vraag: Welke bestuurlijke deal is er dan gesloten met de provincie en 
vooral: op basis van welke deskundige analyses (huidige situatie, negatieve 
effecten etc)? 
 

 
Bron: Omgevingsvisie Provincie Drenthe 2018. 
 
Omgevingsactiviteiten N375 
De samenhang van de maatregelen voor het veilig maken van de N375 gaat verder 
dan het sec realiseren van een paar civieltechnische activiteiten in de omgeving van 
de N375. Daarom is er ook een Omgevingsmanager door de provincie ingehuurd. 
Bovendien is niet uitgesloten dat er een aanzuigende werking uitgaat van in het 
bijzonder de ondertunneling bij de Gijsselterweg. Hier is feitelijk sprake van een 
‘ruimtelijk plan’ dat op een hoger schaalniveau intergemeentelijk en integraal moet 
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worden beschouwd. Als bij een ruimtelijk plan kernkwaliteiten betrokken zijn: a. wordt 
in het ruimtelijk plan uiteengezet hoe het desbetreffende plan zich verhoudt tot het 
behoud en de ontwikkeling van de bij het plan betrokken kernkwaliteiten conform het 
provinciaal beleid, en de strategische opgaven en de sturingsniveaus zoals die zijn 
verwoord in de omgevingsvisie en b. maakt het desbetreffende ruimtelijk plan geen 
nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten mogelijk, die deze 
kernkwaliteiten significant aantasten. 
Vraag: waarom is geen rekening gehouden met a en waaruit blijkt dat de effecten zoals 
bedoeld onder b zijn geanalyseerd? 
 
Vrijetijdseconomie en fietswegennet 
“De vrijetijdssector is een belangrijke pijler voor de Drentse economie. Drenthe heeft 
de bezoeker veel te bieden. Drenthe is dé fiets- en vrijetijdsprovincie van Nederland. 
De kwaliteiten van Drenthe voor de vrijetijdseconomie liggen in een combinatie van 
natuur, landschap, erfgoed en cultuur. Dat willen we zo houden en verder uitbouwen. 
…Daar waar wij wegbeheerder zijn, werken we bij beheer, onderhoud en 
reconstructie stapsgewijs aan een uniforme en Duurzaam Veilige inrichting van het 
(fiets)wegennet in Drenthe. In alle gevallen houden we rekening met de bestaande 
situatie en de belangen in de directe omgeving van de weg” aldus uw Omgevingsvisie. 
Vraag: waarom kiest u bij de Defensieweg dan voor een landbouwsluis waar fietsers, die 
van het provinciaal recreatie netwerk gebruikmaken, de N375 gelijkvloers duurzaam 
onveilig moeten blijven oversteken? 
 
Natuurnetwerk Nederland 
“Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een robuuste, samenhangende structuur 
van natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden, ecologische verbindingen en 
agrarische gebieden met hoge natuurwaarden. Wij zetten in op het realiseren van het 
Natuurwerk Nederland (NNN) voor de instandhouding en het versterken van de 
biodiversiteit, conform de afspraken met het Rijk in het Natuurpact. Bij de 
ontwikkeling van het NNN zetten wij in op het vergroten van natuurgebieden, 
verbinden van natuurgebieden (o.a. via ecologische verbindingen) en slechten van 
barrières (ontsnippering) en herstel en verbeteren milieucondities…”, aldus uw 
Omgevingsvisie. Door de ondertunneling bij de Gijsselterweg blijft de sluiproute door 
de NNN in stand. Sterker nog, de sluiproute wordt door de tunnel een doorgaande weg 
waardoor er zelfs een toename van de verkeersintensiteit wordt verwacht. Als dit proces 
model staat voor de wijze waarop u in de geest van de nieuwe Omgevingswet met de 
kernkwaliteiten omgaat dan houden wij ons hart vast! 
Vraag: hoe verhoudt zich dat tot uw provinciaal belang Natuur conform uw POV? Zijn 
er bij u significante negatieve effecten van het instandhouden en zelfs 
opwaarderen van een sluiproute door de NNN van de Boswachterij Ruinen 
bekend dan wel hoe deze negatieve effecten worden voorkomen? 
 
Mobiliteit 
De N375 is een GOW; een gebiedsontsluitingsweg tussen Pesse en Meppel. Het doel van 
de N375 is de centrale afwikkeling van verkeer en daarmee het onderliggend wegennet 
van het gebied te ontlasten. Dit betekent dat hoe meer mensen gestimuleerd en 
gefaciliteerd worden om van de N375 gebruik te maken, hoe minder daadwerkelijke 
oversteken plaats zullen vinden, dus meer veiligheid! 
Wanneer we inzoomen op de oversteek Gijsselterweg – N375 dan heeft daar de 
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afgelopen 10 jaar 1 ongeval plaatsgehad. Niet eens in spitstijd. Deze oversteek zou je 
veilig kunnen noemen. Ook voor de schoolgaande fietsende kinderen en 
recreanten. Immers, de fietstunnel is daar speciaal voor deze doelgroep en 
recreanten aangelegd. 
Door de ondertunneling bij de oversteek Gijsselterweg – N375 wordt de sluiproute 
eigenlijk een doorgaande eenrichtingsverkeersweg. Dit zal het gebruik van deze 
sluiproute stimuleren in plaats van dat meer mensen van de N375 gebruik maken 
om van en naar hun werk te gaan. Hiermee wordt een situatie van schijnveiligheid 
gecreëerd. Zogenaamd veiliger op de N375 maar minder veilig op de Gijsselterweg, 
die al niet veilig is. Immers op de Gijsselterweg vonden de afgelopen jaren 15 
ernstige ongevallen plaats, waarvan één met dodelijke afloop. Met de 
ondertunneling voor auto- en vrachtverkeer wordt de Gijsselterweg opgewaardeerd 
en de N375 afgewaardeerd. Wethouder Pauwels geeft als belangrijkste argument 
voor de ondertunneling de sociale samenhang. 
Vraag: welke sociale samenhang wordt hier bedoeld? Het woonwerkverkeer? 
En hoe zat het dan met de sociale samenhang van het dorp Koekangerveld 
toen het met instemming van de provincie volledig werd afgesloten van de 
N375? 
Waarom wordt de oversteek Gijsselterweg / N375 niet gewoon afgesloten of 
voorzien van een landbouwsluis zoals bij Koekangerveld en wordt het 
doorgaande verkeer niet zoveel mogelijk via de daarvoor bestemde rotonde 
aan de Echtenseweg via de N375 zelf afgewikkeld? 
 
Veiliger. Of niet? 
Het duurzaam veilig maken van de N375 heeft invloed op de verkeersstromen er omheen, 
zoveel is duidelijk. De huidige fietstunnel zorgt ervoor dat fietsers veilig de Gijsselterweg 
oversteken. Ter plaatse wisselt het fietspad namelijk van zijde naast de hoofdrijbaan. Bij 
aanleg van een nieuwe tunnel zullen fietsers dichtbij deze plek gelijkvloers de 
Gijsselterweg over moeten steken om het fietspad aan de andere zijde te vervolgen. Dit 
betekent dat dagelijks veel schoolkinderen het risico lopen in een gecompliceerde 
verkeerssituatie over het hoofd te worden gezien. Dan is de N375 veilig maar is het risico 
op ongelukken toegenomen. 
Vraag: Accepteert de provincie toegenomen onveiligheid rondom de N375 als gevolg van 
het veiliger maken van diezelfde weg? 
 
Planschade en nadeelcompensatie 
Zodra de tunnel voor auto- en vrachtverkeer er komt nemen de negatieve effecten 
voor het Natuurnetwerk Nederland toe, is er nadelige invloed op de waarde van 
woningen, moet waarschijnlijk particulier grond worden aangekocht of via een 
andere procedure grond worden toegeëigend van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. 
Kortom dan is er sprake van planschade. 
Wie is er bestuurlijk verantwoordelijk voor de planschade en 
nadeelcompensatie? Gemeente of provincie? 
 
Maatschappelijk proces 
Er zijn sentimenten bij een aantal mensen, die 20 jaar geleden hebben gestreden 
om de oversteek open te houden. Dat snappen wij. Toch is in de afgelopen 20 jaar 
een boel veranderd. Daarom moet het duurzaam veiliger. Ook zijn er geluiden dat 
het afsluiten ‘boertje pesten’ is. Ook dat is verwerpelijk. Immers, de meeste 
bewoners zijn zeer pro-agrarische sector. 
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Tijdens gesprekken met medebewoners – en dat zag je ook op de infobijeenkomst 
– blijkt dat niet iedereen overziet wat er allemaal gaat gebeuren. Toch is de 
aanwezigen om reacties gevraagd en wordt de suggestie gewekt dat daarmee de 
participatie met omgeving is geregeld. Dat is dus niet zo. Ook denken sommige 
mensen dat wanneer ze maar zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen voor of 
tegen afsluiten van de gelijkvloerse oversteekplaats, dat daarmee een bijdrage is 
geleverd aan de besluitvorming. Nog ingewikkelder is het dat gemeenteambtenaren 
tijdens bijeenkomsten van het zogenaamde participatieproces expliciet laten weten 
dat zij – al ruim voordat het maatschappelijk proces was gestart - graag een tunnel 
bij de Gijsselterweg willen terwijl de ambtenaren van de provincie daar heel anders 
over spreken. Dit wordt ook wel schijnparticipatie genoemd. 
Vraag: wie is nu waar als bevoegd gezag verantwoordelijk voor? 
 
Tot slot 
Het afdoen via een besluit tussen een gedeputeerde en een wethouder is echt te 
kort door de bocht en te simpel. Deze activiteiten hebben een behoorlijke impact op 
de natuur, het landschap en woonomgeving van mensen. Mensen die in veel 
gevallen bewust wonen in de kernkwaliteiten die horen bij een ‘oer provincie 
Drenthe’. Daarbij past absoluut een Duurzaam Veilige N375, die het hele gebied 
integraal ontlast en bijdraagt aan het behoud en de ontwikkeling van die 
kernkwaliteiten van Drenthe. Een Duurzaam Veilige N375, die niet alleen de 
wooneconomie maar ook de vrijetijdseconomie en de landbouweconomie 
ondersteunt. 
 
Wij zien uw reactie met spanning tegemoet! 
 
Fam. J. Sijtsma 
Achterma 7 
7963 PM Ruinen 
 

Fam. A. Looymans 
Gijsselterweg 15 
7963 PG Ruinen 
 

Fam. J. Buijs 
Tolhuisweg 6 
7963 PN Ruinen 
 

Fam. N. Moes 
Achterma 3 
7963 PM Ruinen 
 

Fam. L. Smit 
Gijsselterweg 50 
7963 PE Ruinen 
 

Fam. J. Smulders 
Achterma 1 
7963 PM Ruinen 

Fam. A. Oosterloo 
Tolhuisweg 3 
7963 PN Ruinen 
 

Fam. Van Halsema 
Gijsselterweg 43 
7963 PG Ruinen 

Fam. J. Van Ballegooijen 
Oldenhave 23 
7963 SH Ruinen 

Fam. J. Van den Hof 
Oude Benderseweg 7 
7963 PX Ruinen 

A. Meertens, J. Broeksma 
Tolhuisweg 9 
7963 PN Ruinen 
 

 

 
 
cc. 
Voorzitter Commissie Leefomgeving (CieL) 
Leden Provinciale Staten 
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Bij lage 1 Amendement: Aanpassing N375 
 
De raad van de gemeente De Wolden in vergadering bijeen op 8 november 2018: 
 
Neemt nu geen besluit over de aanleg van een eenzijdige landbouwtunnel in de N375 bij 
de Gijsselterweg en besluit de in de begroting daarvoor opgenomen maatregelen te 
parkeren. 
 
Toelichting: 

- De aanwezige alternatieve en logische routes via de N375 en de Leeuwte leiden 
niet of nauwlelijks tot vertraging 

- Er is geen proef gedaan met een tijdelijke afsluiting van de kruising om daarmee 
gebruikerservaringen op te doen 

- Er is een niet denkbeeldig risico van budgetoverschrijding bij de aanleg van een 
landbouwtunnel gezien eerdere ervaringen met de aanleg van de fietstunnel 

- De sluitroute Gijsselterweg-Domeinweg en Fluitenbergseweg leidt tot 
snelheidsovertredingen zowel in als buiten de bebouwde kom 

- Een eenzijdige tunnel bestendigt het oneigenlijk gebruik van een 
erfontsluitingsweg, de verstoring van een natuurgebied en de EHS 

- Een eenzijdige landbouwtunnel geeft bij druk ochtend en avond woon-werkverkeer 
opstopping en gevaarlijke situaties 

- € 1.500.000 extra gemeenschapsgeld, waaronder € 750.000 gemeentelijk 
uitgeven aan een dergelijke oplossing is niet verantwoord 

 
 
 
Zuidwolde 8 november 2018, 
 
 
De fracties, 
 
D66    Christen Unie    PvdA 
Albert Haar   Jaap Wiechers    Mark Turksma 
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