
Provincie Drenthe          
Ter attentie van mevr. J. Klijnsma 
Westerbrink 1 
9405 BJ Assen 
 
Betreft: bezwaar (gedeeltelijke) verdubbeling N34, ter hoogte van Schipborg 
 
Schipborg, 18 mei 2018 
 
 
Beste mevrouw Klijnsma,  
 
In oktober 2017 werd ons duidelijk dat er vanuit de provincie Drenthe plannen zijn de N34 
(gedeeltelijk) te verdubbelen. Naar aanleiding van dit bericht hebben wij als bewoner(s) 
contact gezocht met de burgermeester van gemeente Aa en Hunze én met de gedeputeerde 
de heer H. Brink, die de plannen namens uw college verder moet voorbereiden.  
 
Als bewoners waren wij onaangenaam verrast door dit besluit. Op geen enkele manier waren 
wij op de hoogte gesteld van dit voornemen van de provincie. Op ons verzoek hebben we 
daarom op 16 november j.l. gesproken met de heer Brink. Bij dit gesprek waren direct 
omwonenden van de Randweg in Schipborg én Zuidlaren aanwezig alsook inwoners van 
Schipborg en de nieuwbouwwijk Oude Tolweg Zuidlaren. 
 
De heer Brink maakte ons duidelijk dat er op dit moment sprake is van een voorgenomen 
besluit van de provincie om de N34 (gedeeltelijk) te verdubbelen en dat hij nu de taak heeft 
te onderzoeken waar deze verdubbeling ingepast kan worden. Hij verwees hierbij naar de 
Quick scan MKBA Emmen-Groningen die is uitgevoerd door Royal Haskoning, en die uw 
college op 13 juni 2017 is aangeboden. 
 
Aanleiding voor het te voeren onderzoek is het oplossen van mobiliteitsknelpunten in Noord 
Nederland. Knelpunten die daarin genoemd worden zijn; 

1. de doorstroming van het verkeer op de N34;  
2. veiligheid van de weggebruikers; 
3. aansluiting op A28 
4. rotonde Gieten. 

 
Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken op welke 4 plekken een gedeeltelijke 
verdubbeling van ca. 3 kilometer gerealiseerd kan worden.  
 
Als bewoners en omwonenden willen wij graag onze visie geven op deze punten 
 

1. Doorstroming verkeer 
Als direct aanwonenden én gebruikers van de N34 constateren wij dat problemen met de 
doorstroming zich nauwelijks voordoen. Files komen sporadisch voor. Als ze zich voordoen 
komt dat doordat er problemen zijn bij de rotonde bij Gieten óf de aansluiting bij de A28 in 
combinatie met de afrit bij De Punt óf omdat er op de A28 tussen De Punt en Groningen een 
ongeval heeft plaatsgevonden.  
 

2. Veiligheid weggebruikers 
Het aantal ongelukken/aanrijdingen is aanleiding de N34 op meerdere plekken te 
verdubbelen. Uit overzichten van de website www.ongelukken.staanhier.nl blijkt dat 
ongelukken die zich voor hebben gedaan tussen Gieten en Zuidlaren te maken hebben met: 

- Slippartijen (auto komt in onverharde berm terecht en stuurt terug de weg op) 
- Aanrijdingen met overstekende dieren 
- Onvoldoende afstand houden bij op- en afritten 

http://www.ongelukken.staanhier.nl/


 
 
Het aantal dodelijke ongelukken1 op dit traject bedroeg 7 vanaf het jaar 2010. Vooropgesteld 
dat elk ongeluk er één teveel is en voorkomen moet zien te worden, moet helaas ook 
geconstateerd worden dat de aanleiding vaak gelegen is in menselijk handelen (door keren 
op de weg of bij verkeerd ingeschatte inhaalmanoeuvres). Ook de opstellers van de Quick 
scan van Royal Haskoning concluderen dat menselijk gedrag van grote invloed is op de 
veiligheid van weggebruikers. Het gedeeltelijk verdubbelen, of het volledig 2 baans maken 
van de N34, lost dit probleem niet op. 
 
 

3. Aansluiting A28 
Het wegvak tussen Zuidlaren en De Punt gaat gedeeltelijk door beschermd natuurgebied en 
kan daarom niet verdubbeld worden. Het verdubbelen van het wegvak tussen de rotonde 
Gieten en Zuidlaren lost het probleem van de doorstroming daarom ook niet op, maar zal er 
juist voor zorgen dat weggebruikers vlak voor Zuidlaren in een ‘trechter’ terecht komen met 
als gevolg opstoppingen en stilstaand verkeer bij het teruggaan van 2 naar 1 baan, en 
daarmee het aantal ongelukken/aanrijdingen doen toenemen. Het instellen van een 
maximum van 80 km/uur op het traject Zuidlaren-De Punt zorgt voor een betere geleiding op 
de A28, eventueel gecombineerd met een doorgetrokken streep van ca. 500 meter lang 
vanaf de aansluiting waardoor invoegen niet te snel kan gebeuren 
 
 

4. Rotonde Gieten 
Problemen bij Gieten ontstaan doordat er in het verleden bij de aanleg keuzes zijn gemaakt 
die de doorstroming van het verkeer juist belemmeren. Het realiseren van een fly-over is de 
enige juiste keuze op deze plek om het verkeer te laten doorstromen. Dit bevorderd de 
doorstroming en het terugdringen van ongelukken. 
 
Eén van de wegvakken waar de heer Brink onderzoekt of deze verdubbeld kan worden is die 
tussen oprit Zuidlaren en de afrit Annen. Dit traject sluit direct aan op Natura2000 gebied én 
onze leefomgeving. Wij geloven dat de ruimte simpelweg niet aanwezig is om de weg, 
conform de bestaande richtlijnen en regelgeving, ter hoogte van Schipborg/Zuidlaren te 
verdubbelen. In sommige gevallen zou dat zelfs betekenen dat voortuinen van aanwonenden 
beschikbaar moeten komen om de verdubbeling te realiseren, met als gevolg een ernstige 
inbreuk op het woon- en leefgenot van deze aanwonenden én onverkoopbare huizen. De 
heer Brink heeft met eigen ogen geconstateerd dat de afstand van de weg naar de 
omliggende bebouwing in sommige gevallen wel erg krap is.  
 
Los van de impact die een dergelijk besluit heeft op het milieu, de leefomgeving van 
omwonenden, normen voor geluid, fijnstof en de toename daarvan, e.d. hebben wij de heer 
Brink talloze ideeën en oplossingen geboden welke we u niet willen onthouden. 
 
Oplossingen 

1. Realiseren van een fly-over bij de rotonde bij Gieten. Dit zorgt voor een betere 
doorstroming van het verkeer 

2. De adviezen van verkeerspsychologen en het SWOV (stichting 
verkeerswetenschappelijk onderzoek verkeer) ter harte nemen en opvolgen. Zo 
adviseert2 het SWOV o.a. een maximum van 80 km aan te houden op de N34 omdat   
“ de N34 behoorlijk smal is, weinig uitwijkmogelijkheden heeft en bij een foute 
inhaalmanoeuvre kunnen mensen geen kant op. Daardoor is een ongeluk al snel fataal." 

3. Intensivering handhaving snelheidscontroles op traject De Punt-Emmen/Coevorden 

                                                 
1 Bron website DvhN en RTV Drenthe 
2 RTV Drenthe, 8 juni 2016 



4. Inhaalverboden op bestaande trajecten handhaven en waar mogelijk uitbreiden 
5. Het realiseren van passeerstroken daar waar de inrichting van het gebied het toelaat 
6. Het verharden van bermen zodat stuurfouten niet direct fataal zijn 
7. Het realiseren van gescheiden rijbanen waardoor keren op de weg en verkeerd 

inhalen niet meer mogelijk is 
8. Het tijdens de spits invoeren van een maximum snelheid van 80 km op het traject 

Zuidlaren-De Punt zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer op de A28 
 

Conclusie 
Met de uitvoering van (een combinatie) bovengenoemde maatregelen zijn wij ervan 
overtuigd dat het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 ter hoogte van Schipborg/Zuidlaren: 

- onnodig is omdat het de doorstroming niet bevorderd;  
- niet mogelijk is vanwege de beperkte ruimte op het weggedeelte ter hoogte van 

Schipborg/Zuidlaren;  
- de tijdswinst als gevolg van de verdubbeling verwaarloosbaar klein is 
- de voorgestelde oplossingen zullen de verkeersveiligheid én de doorstroming op 

genoemd weggedeelte ten goede komen. 
 
Tot het bekendmaken van de definitieve plannen waar wij wel bezwaar tegen kunnen maken 
hebben wij wel alvast een aantal vragen aan uw college.  

1. Klopt het dat er een voorgenomen besluit ligt van de provincie om de N34 gedeeltelijk 
te verdubbelen? 

2. Als er een voorgenomen besluit ligt, kunt u dan aangeven wat de status is van dit 
besluit?  

3. Als er een voorgenomen besluit is, is uw college dan bereid deze plannen aan te 
passen aan de wensen van bewoners en omwonenden? 

4. In welke fase bevindt de werkgroep zich die dit plan voor moet bereiden en wat zijn 
de uitkomsten tot nu toe? 

5. Wordt dit plan ook voorgelegd aan bewoners en omwonenden, en zo ja, wanneer? 
6. Welke mogelijkheden voor inspraak en/of bezwaar zijn er voor bewoners en 

omwonenden?  
7. Hoe worden de woonbelangen én het leefgenot van bewoners, omwonenden en 

gemeenschappen langs genoemd traject gewaarborgd?  
 
Graag zouden we onze zienswijze met u willen bespreken en zien de uitnodiging hiervoor 
tegemoet. 
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, namens onderstaande bewoners 
 
 
Familie E. & G. Elsinga 
 
Schipborg 
Familie J. en C. Fokkens; Familie B. van Bergen; Familie B. en D. Duursema; Familie G. en 
M. Schenkel; Mevr. L. Audretsch; De heer J.M. Hartsuijker; De heer F. Krezmien;  
De heer J.K. Winters (Zuidlaren); Mevr. T. van Rensen; Mevr. P. van der Veen 
 
 
In afschrift aan: 
-CDA/ CU/ PvdA/ Groenlinks/ SP/ SterkLokaal/ 50Plus/ D66/ PVV/ VVD 
-Nationale Ombudsman de heer R. van Zutphen 
-gemeente Aa en Hunze, de heer P. van Dijk 
-Milieufederatie Drenthe, de heer R.Hoekstra 


