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Onderwerp: Tunnel N375/G ijsselterweg

Geachte heer Sijtsma,

Op 18 november 2019 ontvingen wij via de e-mail uw brief d.d. 1 7 november 2019. ln
uw brief vraagt u ons de oversteek in de Gijsselterweg op een verstandige en maat-
schappelijk verantwoorde wijze af te sluiten en de bestuurlijke overeenkomst met de
gemeente De Wolden op dit punt aan te passen.

Vanaf 2017 hebben provincie en gemeente een participatieproces met bewoners,
ondernemers en belangenvertegenwoordigers georganiseerd. op basis van de uit-
komsten van dit participatieproces hebben provincie en gemeente besloten te kiezen
voor een eenzijdige tunnel voor gemotoriseerd en landbouwverkeer in de
Gijsselterweg. De afspraken zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Uw brief bevat voor ons geen nieuwe informatie of inzichten, die aanleiding geven
tot heroverweging van de gekozen maatregel en daarmee een wijziging van de over-
eenkomst.

Vanaf september 2019 werken wij, in nauwe afstemming met de werkgroep
Gijsselterweg, aan de uitwerking van de eenzijdige tunnel binnen de kaders van de
bestuursovereenkomst. Aanvullend op de bestuursovereenkomst dient onder andere
rekening te worden gehouden met de eigendomssituatie en de natuur- en archeolo-
gische waarden. De suggesties van de werkgroep gebruiken wij voor de optimalisatie
van het schetsontwerp van de eenzijdige tunnel. Twee van de ondertekenaars van uw
brief zijn lid van de werkgroep.

Wij zullen tijdens het vervolg van het planproces de effecten van de eenzijdige tunnel
op de omgeving (stikstof, aantasting Natuurnetwerk Nederland, eigendomssituatie,
(grond)water, verkeersveiligheid etc.) nader in beeld brengen. Dit mede ter onder-
bouwing van de benodigde planologische procedure en de vergunningen.
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Wijvenrachten u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

voorzitter
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