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BRANDBRIEF 

Ruinen, 17 november 2019 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

Met een groot gevoel van urgentie willen wij u via deze brandbrief uw serieuze aandacht 
vragen voor het onderstaande en zien wij graag uw (re)actie tegemoet. 

In de context van het maatschappelijk debat over de emissies en depositie van stikstof en 
de effecten daarvan vragen wij u een deel van een bestuurlijke beslissing ongedaan te 
maken. Gedeputeerde Brink heeft in 2018 samen met toenmalig wethouder Pauwels van 
de gemeente De Wolden een bestuurlijke beslissing genomen omtrent het Duurzaam 
Veilig maken van de N375. Ondanks een amendement van PvdA, CU, GL en D66 (zie 
toelichting in bijlage) heeft de gemeenteraad eind 2018 tijdens de bespreking van de 
begroting ingestemd met het vrijmaken van extra middelen die nodig zijn voor onder 
andere de realisatie van een enkelvoudige auto- en vrachtverkeer tunnel onder de N375 
op de kruising met de Gijsselterweg. Een jaar later ontbreekt het nog steeds aan 
gefundeerde argumenten die pleiten voor de komst van deze tunnel.  

Door deze tunnel stimuleert u het woon-werk-sluipverkeer van 1200 vervoersbewegingen 
per dag tussen Ruinen en Hoogeveen via de dorpskern van Fluitenberg. De Gijsselterweg 
verandert van de huidige ‘erftoegangsweg’ - door de komst van deze tunnel – in een 
doorgaande verbindingsweg. Een weg die dwars door het Natuur-Netwerk-Nederland gaat 
en zorgt voor verdere versnippering van uw eigen provinciale ecologische verbindingszone 
aan de oostkant van de Boswachterij Ruinen, op slechts een paar kilometer van het 
Nationaal Park Dwingelderveld (Natura 2000 gebied). Dit terwijl er op een paar honderd 
meter een uitstekend alternatief ligt namelijk de rotonde met een verbinding naar de N375 
zelf!! Bovendien komen iedere dag de stromen auto’s in de vroege ochtend en late middag 
samen met fietsende schoolkinderen op het smalle woonerf Fluitenberg. 

Bron: Omgevingsvisie Provincie Drenthe 2018. 
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"De oversteek is een sluiproute Ruinen - Hoogeveen, het meeste verkeer komt er 
over in de spits. Dat verkeer hoort daar niet. Verkeer van Hoogeveen naar Ruinen 
hoort via de A28 en de N375 te rijden", aldus gedeputeerde Brink (bron: RTV 
Drenthe, 25 april 2018). Waarom dan toch een tunnel? Doordat omwonenden tot op de 
dag van vandaag niet weten welk probleem hier wordt opgelost en geen antwoorden 
krijgen op hun vragen is zowel bij de provincie als bij de gemeente De Wolden een WOB-
verzoek ingediend. Uit een analyse van de verkregen stukken blijkt onder andere dat: 

• Er geen steekhoudende inhoudelijke argumenten zijn voor een tunnel bij de
oversteek Gijsselterweg. Ook is er nog geen impactanalyse (onder andere natuur,
milieu, veiligheid) gedaan naar de effecten van een sluiproute die hierdoor
verandert in een doorgaande route. Wel zijn in 2018 onder dubieuze
omstandigheden auto’s staande gehouden om handtekeningen te verzamelen met
de vraag of ze de oversteek open willen houden met alle gevolgen van dien.

• Door een interventie van de gemeente De Wolden in 2018 werd de samenstelling
van de werkgroep Gijsselte plotsklaps gewijzigd waardoor geen provinciale
ambtenaren meer mochten deelnemen. De samenwerking tussen gemeentelijke en
provinciale ambtenaren verliep uiterst moeizaam. De behandelend
provincieambtenaar had grote twijfels bij het nut en de noodzaak van een tunnel bij
de Gijsselterweg, zo blijkt onder andere uit de stukken van het WOB-verzoek. In
een notitie voor het overleg met portefeuillehouder gedeputeerde Brink stelt de
behandelend provincieambtenaar zelfs dat de ‘’gemeente De Wolden de provincie
aan het zwart maken is’’. De behandelend provincieambtenaar is inmiddels van het
dossier af…..Uit de WOB-stukken blijkt tevens dat de behandelend ambtenaar van
de gemeente een eigen interpretatie heeft gegeven van het desgevraagde advies
van de werkgroep aan het bestuur. Op basis van deze onjuiste interpretatie –
“unaniem draagvlak voor een tunnel bij de Gijsselterweg”, wat volstrekt niet
blijkt uit de verschillende (concept)verslagen van de werkgroep – hebben
gedeputeerde Brink en wethouder Pauwels hun bestuurlijke beslissing genomen en
vast laten leggen in de bestuursovereenkomst van 27 februari 2019.

• Uit de WOB-stukken blijkt ook niet dat de enkelvoudige tunnel een ‘verkeer
ontmoedigende werking’ gaat hebben. Immers, het gaat hier om 600 auto’s heen in
de vroege ochtend en 600 terug in de late namiddag en hoogstwaarschijnlijk
worden dat er alleen maar meer.

• Uit de stukken blijkt ook niet dat een landbouwsluis bij de oversteek Gijsselterweg
in combinatie met het toelaten van bestemmingsverkeer (tussen 6.30 u en 9.00 u
en tussen 16.00 u en 18.30 u) op de Postweg serieus is onderzocht en besproken.
Terwijl hier in omliggende gemeenten goede ervaringen mee zijn en er grote
voorkeur bestaat voor deze veel goedkopere en efficiënte variant. Bovendien blijft
dan De Marke van Ruinen gewoon via de rotonde en de Postweg (parallel aan de
N375) bereikbaar; uit niets blijkt dat door de tunnel de Marke van Ruinen beter
bereikbaar is.

We zijn nu een jaar verder. Wij hebben experts nog eens gevraagd naar de kosten. Die 
bedragen 3-4 miljoen voor een tunnel op die plek onder andere vanwege de 
grondwatersituatie en de sloop van de – overigens goed functionerende - fietstunnel. Dit 
betekent een aanzienlijk negatief verschil ten opzichte van het vrijgestelde krediet in de 
begroting. Terwijl er ook andere grote maatschappelijke opgaven spelen in De Wolden 
zoals jeugdzorg. 
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Het zal duidelijk zijn dat wij uitermate teleurgesteld zijn over de wijze waarop het 
bestuurlijk traject bij de provincie en de gemeente tot nu toe is verlopen. Wij voelen ons nu 
gedwongen om zelf een onafhankelijk verkeersarchitect te vragen om een expert 
judgement en ons zelf daarbij juridisch te laten ondersteunen. Ook om straks goed 
onderbouwd klachten te kunnen indienen en bezwaren te kunnen maken tegen 
verkeersbesluiten die genomen moeten worden.  

Het vertrouwen in de gemeente en de provincie heeft een dieptepunt bereikt. De 
samenstelling van de huidige werkgroep kent nauwelijks veranderingen ten opzichte van 
een jaar geleden. Direct aanwonenden die grote betrokkenheid tonen (open brief sturen, 
inspreken, bijeenkomsten bijwonen) en die zich nota bene desgevraagd hebben gemeld 
mogen niet deelnemen aan de werkgroep en afspraken worden stelselmatig niet 
nagekomen. Het ‘ons-kent-ons gehalte’ is erg hoog. Zo mogen er drie bestuurders van 
Dorpsbelangen (lees gemeentebelangen) wel deelnemen terwijl nog geen 10% van de 
inwoners van Ruinen lid is van Dorpsbelangen. De provincie mag weer wel meedoen aan 
de werkgroep. Echter, een persoon die als extern adviseur van de Grontmij een paar jaar 
terug de projectontwikkelaar Braveheart en de gemeente adviseerde bij het megalomane 
plan voor een hippisch centrum bij……Gijsselte. Tot grote ontsteltenis is in de werkgroep  
inmiddels – bestuursovereenkomst ten spijt - de mogelijkheid voor een tweebaans tunnel 
ter sprake gebracht. 

Kortom, gedeputeerde staten: neem in de huidige tijdsgeest de oproep in deze brandbrief 
serieus en sluit bij nader inzien de oversteek bij de Gijsselterweg – N375 op een 
verstandige en maatschappelijk verantwoorde wijze af en pas op dit punt de bestuurlijke 
overeenkomst met De Wolden aan. Immers, welk probleem wordt hier opgelost? 

Wij zien uw (re)actie graag tegemoet! 

Hoogachtend en mede namens onderstaande inwoners van Ruinen, 

J. Sijtsma

M.D.G.H. van der Wilt C. Geense A.J.P.C. Looymans 
N.A. Moes L. Smit S. van Eijk
H. van Lit B. van Eijck J. Buijs
J. Smulders P.J. van Eijk M. van der Donk
S. van Eijk M. Colin C. Smulders
H. Smulders A. Oosterloo J. van Ballegooijen
V. van Halsema E. Perdaems T. van Eijk
A. Woldering M. van Eijck T. Smit
D. Adema C.C. Pas C.W.F. Koot
A.M.E Koot A.L.G. ten Hoor Chr. Ten Hoor
O. Oosterloo J. van der Heide J. Kiewiet

Cc: 
Fractievoorzitters Provincie Drenthe 
Directeur St. Natuur & Milieu Drenthe 
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Bijlage 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 nauwelijks 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 sluiproute 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 


