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Geachte dames en heren,

Bijgaand zend ik u ter informatie 2 artikelen die geplaatst zijn in het Dagblad van het Noorden
betreffende de verdubbeling van de N34. Wij verzoeken u vriendelijk deze ter kennisname te
verspreiden onder de statenleden. Bij voorbaat dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Jeanette Otter
(Office Manager)

VPB Emmen
Tel. 0591-65 34 54

E-mailadres : office@vpb-emmen.nl
E-mailadres : administratie@vpb-emmen.nl
Internet       : www.vpb-emmen.nl

Aanwezig op maandagochtend, dinsdag en donderdag

Let op: binnenkort gaan wij verder als Ondernemend Emmen. 
Vanaf 2 maart is mijn e-mailadres office@ondernemendemmen.nl en
vindt u onze nieuwe website op www.ondernemendemmen.nl.  

mailto:office@vpb-emmen.nl
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BRIEVEN


Ron Jans neemt ontslag vanwege
gebruik van het beruchte n-woord.
Velen zullen denken: ‘discriminatie
past niet bij Ron Jans’. Ron Jans is
een mensenmens en geen racist.
Wij Nederlanders zijn direct, maar
daar moet je mee oppassen, aldus
Robert Maaskant (DVHN, 18/2).
Nederlanders kunnen een grap of
kritiek goed relativeren, maar de
rest van de wereld (bijna) niet. In


Mexico geef je de mensen een aai
over de bol, maar in Oost-Europa


moet je vooral
geen menselijke
trekken verto-
nen, zegt Maas-
kant. En dat
laatste deed mij
denken aan
Jillert Anema,
trainer van
schaatser Jorrit
Bergsma. Afge-
lopen weekend


in Salt Lake City braken zijn benen


vanwege zuurstoftekort, maar hij
kwam op karakter tóch als derde
over de streep, waar veel atleten
niet eens finishten. Een knappe
prestatie van Jorrit. Maar dat vond
Jillert Anema niet. Woest was hij
dat Jorrit niet had gewonnen. Jillert
Anema is waarschijnlijk in Oost-
Europa opgegroeid, waar je als
trainer geen menselijke trekken
moet vertonen, en dat doet hij
perfect.


Eigenschappen
van een trainer


Vries, Feiko van der Velde


Jillert Anema


FC Groningen houdt aansluiting
met clubs op play-off plaatsen. Je
kunt je afvragen of dat een verstan-
dige keuze is. De kans dat FC Gro-
ningen als winnaar uit deze play-
offs komt is klein met mogelijke
tegenstanders als AZ, Feyenoord,
PSV, Utrecht of Willem II. Behalve
angsthazenvoetbal en tv-gelden
levert dit waarschijnlijk niets op.
Beter zou zijn om in de toeschou-
wers te investeren en te zorgen
voor aantrekkelijk voetbal. Zodat
niet naast sponsors in de toekomst
ook voetballiefhebbers wegblijven,
waardoor de groene kathedraal
haar naam nog meer eer aan zou
doen met nog meer lege stoeltjes.


FC Groningen
en de play-offs


Westerbroek, Wim van der Zanden


In december kregen we een scherpe
aanmaningsbrief van het water-
schap Hunze en Aa’s omdat onze
sloot niet schoon was. Raar, want
onze woning is, samen met vijf
andere woningen, in aanbouw. Om
het terrein staan grote hekken,
waardoor we onze woning en sloot
nog niet kunnen bereiken. Onze
makelaar heeft gebeld met het
waterschap en een en ander uitge-


legd, toen was alles weer OK. Toch
kregen we in januari weer een
scherpe brief, bijna een dreigbrief.
Dit keer heb ik zelf gereageerd, via
mail en telefoon. Er kwamen zelfs
excuses. Een telefonische afspraak
om samen te kijken mislukte twee
keer. De derde keer hadden we
eindelijk succes. Gezegd werd dat
de gemeente Emmen de sloot dit
jaar schoon maakt. Eind goed al
goed?


Waterschap
Hunze en Aa’s


Emmercompascuum, Herry Thole


Geachte heer Paas, De tijd is rijp,
het uur is U. Na het zien van de
bezwete en beroete gezichtjes van
de scholieren, zou U willen weten
hoeveel microscopisch kleine maar
ongewenste SiC-whiskers (die ik
elders ook SiC-slierten heb ge-
noemd) er bij een willekeurige
blazer bij ESD de lucht in gaan. Niet
gemiddeld, maar exact, gedetail-
leerd, getrouw en grondig. Men
neme een monster en men telt.
Laten we niet langer wachten op
anderen; doe het zelf en doe het
nu. Analyseer en check, check,
dubbelcheck. Met respect maar
klemmend aanbevolen: ‘Meet de
Blazers’. Met vriendelijke groet,


Meet de Blazers


Amsterdam, Lucas Wams


K
ort en krachtig: Het be-
drijfsleven in de regio Em-
men-Coevorden is van
mening dat de hele N34


verdubbeld moet worden. Van Coe-
vorden tot en met Zuidlaren. En dat
om te beginnen het grootste knel-
punt in deze slagader van de regio-
nale economie snel moet worden
aangepakt, de situatie rond de ro-
tonde bij Gieten.


Dat zeggen we al sinds 2010 tegen
het Drents parlement, herhaalden
we daar in 2014 en ook in 2018 heb-
ben we er opnieuw een lans voor ge-
broken richting de Drentse politiek,
plus waar dat kon ook op andere
plaatsen. Niet zonder reden en niet
zonder succes. Het wegvak van Coe-
vorden tot aan Emmen-Centrum
krijgt vier rijstroken. Nu de volgende
fase. En wel hierom.


De N34 is voor de regio Emmen-
Coevorden meer dan een strook as-
falt van A naar B. Het is de meest di-
recte verbinding met de stad Gro-
ningen, het onderzoeks- en kennis-
centrum van Noord-Nederland. De
N34 is tevens de meest efficiënte
route tussen beide steden die op tal
van terreinen steeds nauwer met el-
kaar verbonden raken. Maar in de
huidige vorm wel een gevaarlijke
route, om het aspect verkeersveilig-
heid direct maar op tafel te leggen.


Een verdubbeling kan die veiligheid
aanzienlijk verhogen. En wat milieu
betreft: onze regio loopt voorop in
de ontwikkeling van rijden op wa-
terstof en elektrische voertuigen op
stroom uit eigen regio gaan explo-
sief toenemen de komende jaren.
Uitstoot, lawaai, is dus niet echt een
issue meer wanneer de weg over
tien, twaalf jaar klaar is.


De rol van de N34 voor de regio
gaat in de ogen van het bedrijfsleven
verder dan een veilige en snelle ver-
binding Coevorden-Emmen-Gro-
ningen. Ze is onderdeel van de ken-
nisader tussen Enschede en Gronin-
gen, twee voor onze regio belangrij-
ke universiteitsregio’s. De N34
vormt de verbinding tussen de spe-
cialistische onderzoeks- en kennis-
centra van Twente en Groningen en
de innovatieve maakregio Coevor-
den-Emmen, die er precies tussenin
ligt als onderdeel van de Dutch Tech-
Zone.


Een citaat uit het rapport van de
commissie onder leiding van de
twee topondernemers Sjoerd Volle-
bregt en Eiso Alberda van Ekenstein
uit 2016, dat de basis legde voor wat
nu de Dutch TechZone is: „Voor de
regio geldt dat een belangrijke scha-
kel ontbreekt, namelijk een goede
doorgaande verbinding van Gronin-
gen, via Emmen, Coevorden, Har-
denberg naar Enschede. De huidige
reistijd, zeker gevoelsmatig, staat


economische verbindingen en sa-
menwerkingen in de weg. De Duitse
A31 heeft gezorgd voor een verbete-
ring, maar draagt onvoldoende bij
aan het dichterbij elkaar brengen
van economische structuren in
Noord- en Oost-Nederland.”


Het gaat dus niet alleen om veilig-
heid en harde feiten – snellere reis-
tijden –, maar ook om gevoel. Dat
hebben we twaalf jaar geleden al er-
varen bij de opening van de A37. Van
karrenspoor naar autoweg. Emmen
kwam tussen de oren ineens een
stuk dichterbij te liggen.


Welk beeld krijg je van een regio?
Hoe ver is het gevoelsmatig? Dat
speelt absoluut een rol, wil je econo-
misch aantrekkelijk blijven voor
kennis- en productiebedrijven. We
kunnen op en rond de Hondsrug
tenslotte niet allemaal leven van
fietsende toeristen en wandelende
overnachters.


Conjunctuur volgt infrastructuur.
Bedrijven, we zagen het bij Tesla en
Emmen, kijken echt vanuit allerlei


perspectieven naar een gebied. In-
frastructuur hoort daarbij in de top
3. Goede verbindingen zijn ‘key’ bij
locatiekeuze. Goede verbindingen
maken reistijden (ook in de hoof-
den) korter en reizen comfortabeler.
Daarmee ontstaat een aantrekkelijk
gebied voor mensen van elders om
zich er ook als inwoner te vestigen
en in Emmen gaan natuur en econo-
mie prima samen.


Wanneer de politiek en bedrijfsle-
ven in Zuidoost Drenthe zich in de
jaren zeventig en tachtig van de vo-
rige eeuw niet zo sterk had gemaakt
voor de realisatie van de snelweg
A37 vanaf Hoogeveen en aan Duitse
zijde de ‘Lückenschluss’ van de A31
Autobahn, hadden tal van bedrijven
zich niet in de regio gevestigd, was
de stad Emmen niet geworden wat
ze nu is. En ontwikkelde Coevorden
zich niet tot een steeds belangrijker
internationaal logistiek centrum.


Een op zorgvuldige wijze verdub-
belde N34 gaat de regio veel opleve-
ren en maakt haar beter toekomst-
bestendig, op nationaal, maar ook
internationaal niveau. De Hunebed
Highway is inmiddels een begrip,
maar de regio kan er pas echt van
gaan profiteren wanneer hij wordt
verdubbeld.


Verdubbel de gehele N34
Verdubbeling van
de N34 gaat om
meer dan twee
keer twee rijstro-
ken tussen Coe-
vorden en Gro-
ningen. Het gaat
de regio veel ople-
veren en maakt
haar toekomstbe-
stendig.


Dankzij de A37 hebben zich veel bedrijven in Zuidoost-Drenthe gevestigd. Een verdubbeling van de N34 kan eenzelfde


effect hebben. FOTO ARCHIEF GERRIT BOER


HERMAN G. IDEMA


OPINIE


Het gaat niet
alleen om de
feiten, maar ook
om het gevoel


Herman G. Idema is directeur van


VPB-Emmen.


Wat gebeurt er als je een aantal
gemeentewerkers en medestanders
een kettingzaag in de handen
geeft? Antwoord: een desastreuze
vernietiging van bomen en strui-
ken in de gemeente Het Hogeland.
In Bedum en omstreken wordt
links en rechts gesnoeid en gekapt
alsof je in het Amazonegebied
vertoeft. Ja, zeggen ze dan: snoeien
doet groeien, maar het krijgt hier
niet eens de kans om te groeien of
ja, daar is de gemeente alweer. Zo
ook bij het herinrichtingsplan
Station Bedum waarbij legio bo-
men en struiken zijn verdwenen en
waarvoor een enkel boompje is
terug geplant. Hoezo herplant-
plicht? De gemeentelogo’s van Het
Hogeland en van het CDA (coalitie-
partner) zijn groen maar zouden
rood van schaamte moeten zijn.
Lekker duurzaam dus.


Bedum als
Amazonegebied


Bedum, B.G. Smith
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Ron Jans neemt ontslag vanwege
gebruik van het beruchte n-woord.
Velen zullen denken: ‘discriminatie
past niet bij Ron Jans’. Ron Jans is
een mensenmens en geen racist.
Wij Nederlanders zijn direct, maar
daar moet je mee oppassen, aldus
Robert Maaskant (DVHN, 18/2).
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kritiek goed relativeren, maar de
rest van de wereld (bijna) niet. In
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over de bol, maar in Oost-Europa

moet je vooral
geen menselijke
trekken verto-
nen, zegt Maas-
kant. En dat
laatste deed mij
denken aan
Jillert Anema,
trainer van
schaatser Jorrit
Bergsma. Afge-
lopen weekend

in Salt Lake City braken zijn benen

vanwege zuurstoftekort, maar hij
kwam op karakter tóch als derde
over de streep, waar veel atleten
niet eens finishten. Een knappe
prestatie van Jorrit. Maar dat vond
Jillert Anema niet. Woest was hij
dat Jorrit niet had gewonnen. Jillert
Anema is waarschijnlijk in Oost-
Europa opgegroeid, waar je als
trainer geen menselijke trekken
moet vertonen, en dat doet hij
perfect.

Eigenschappen
van een trainer

Vries, Feiko van der Velde

Jillert Anema

FC Groningen houdt aansluiting
met clubs op play-off plaatsen. Je
kunt je afvragen of dat een verstan-
dige keuze is. De kans dat FC Gro-
ningen als winnaar uit deze play-
offs komt is klein met mogelijke
tegenstanders als AZ, Feyenoord,
PSV, Utrecht of Willem II. Behalve
angsthazenvoetbal en tv-gelden
levert dit waarschijnlijk niets op.
Beter zou zijn om in de toeschou-
wers te investeren en te zorgen
voor aantrekkelijk voetbal. Zodat
niet naast sponsors in de toekomst
ook voetballiefhebbers wegblijven,
waardoor de groene kathedraal
haar naam nog meer eer aan zou
doen met nog meer lege stoeltjes.

FC Groningen
en de play-offs

Westerbroek, Wim van der Zanden

In december kregen we een scherpe
aanmaningsbrief van het water-
schap Hunze en Aa’s omdat onze
sloot niet schoon was. Raar, want
onze woning is, samen met vijf
andere woningen, in aanbouw. Om
het terrein staan grote hekken,
waardoor we onze woning en sloot
nog niet kunnen bereiken. Onze
makelaar heeft gebeld met het
waterschap en een en ander uitge-

legd, toen was alles weer OK. Toch
kregen we in januari weer een
scherpe brief, bijna een dreigbrief.
Dit keer heb ik zelf gereageerd, via
mail en telefoon. Er kwamen zelfs
excuses. Een telefonische afspraak
om samen te kijken mislukte twee
keer. De derde keer hadden we
eindelijk succes. Gezegd werd dat
de gemeente Emmen de sloot dit
jaar schoon maakt. Eind goed al
goed?

Waterschap
Hunze en Aa’s

Emmercompascuum, Herry Thole

Geachte heer Paas, De tijd is rijp,
het uur is U. Na het zien van de
bezwete en beroete gezichtjes van
de scholieren, zou U willen weten
hoeveel microscopisch kleine maar
ongewenste SiC-whiskers (die ik
elders ook SiC-slierten heb ge-
noemd) er bij een willekeurige
blazer bij ESD de lucht in gaan. Niet
gemiddeld, maar exact, gedetail-
leerd, getrouw en grondig. Men
neme een monster en men telt.
Laten we niet langer wachten op
anderen; doe het zelf en doe het
nu. Analyseer en check, check,
dubbelcheck. Met respect maar
klemmend aanbevolen: ‘Meet de
Blazers’. Met vriendelijke groet,

Meet de Blazers

Amsterdam, Lucas Wams

K
ort en krachtig: Het be-
drijfsleven in de regio Em-
men-Coevorden is van
mening dat de hele N34

verdubbeld moet worden. Van Coe-
vorden tot en met Zuidlaren. En dat
om te beginnen het grootste knel-
punt in deze slagader van de regio-
nale economie snel moet worden
aangepakt, de situatie rond de ro-
tonde bij Gieten.

Dat zeggen we al sinds 2010 tegen
het Drents parlement, herhaalden
we daar in 2014 en ook in 2018 heb-
ben we er opnieuw een lans voor ge-
broken richting de Drentse politiek,
plus waar dat kon ook op andere
plaatsen. Niet zonder reden en niet
zonder succes. Het wegvak van Coe-
vorden tot aan Emmen-Centrum
krijgt vier rijstroken. Nu de volgende
fase. En wel hierom.

De N34 is voor de regio Emmen-
Coevorden meer dan een strook as-
falt van A naar B. Het is de meest di-
recte verbinding met de stad Gro-
ningen, het onderzoeks- en kennis-
centrum van Noord-Nederland. De
N34 is tevens de meest efficiënte
route tussen beide steden die op tal
van terreinen steeds nauwer met el-
kaar verbonden raken. Maar in de
huidige vorm wel een gevaarlijke
route, om het aspect verkeersveilig-
heid direct maar op tafel te leggen.

Een verdubbeling kan die veiligheid
aanzienlijk verhogen. En wat milieu
betreft: onze regio loopt voorop in
de ontwikkeling van rijden op wa-
terstof en elektrische voertuigen op
stroom uit eigen regio gaan explo-
sief toenemen de komende jaren.
Uitstoot, lawaai, is dus niet echt een
issue meer wanneer de weg over
tien, twaalf jaar klaar is.

De rol van de N34 voor de regio
gaat in de ogen van het bedrijfsleven
verder dan een veilige en snelle ver-
binding Coevorden-Emmen-Gro-
ningen. Ze is onderdeel van de ken-
nisader tussen Enschede en Gronin-
gen, twee voor onze regio belangrij-
ke universiteitsregio’s. De N34
vormt de verbinding tussen de spe-
cialistische onderzoeks- en kennis-
centra van Twente en Groningen en
de innovatieve maakregio Coevor-
den-Emmen, die er precies tussenin
ligt als onderdeel van de Dutch Tech-
Zone.

Een citaat uit het rapport van de
commissie onder leiding van de
twee topondernemers Sjoerd Volle-
bregt en Eiso Alberda van Ekenstein
uit 2016, dat de basis legde voor wat
nu de Dutch TechZone is: „Voor de
regio geldt dat een belangrijke scha-
kel ontbreekt, namelijk een goede
doorgaande verbinding van Gronin-
gen, via Emmen, Coevorden, Har-
denberg naar Enschede. De huidige
reistijd, zeker gevoelsmatig, staat

economische verbindingen en sa-
menwerkingen in de weg. De Duitse
A31 heeft gezorgd voor een verbete-
ring, maar draagt onvoldoende bij
aan het dichterbij elkaar brengen
van economische structuren in
Noord- en Oost-Nederland.”

Het gaat dus niet alleen om veilig-
heid en harde feiten – snellere reis-
tijden –, maar ook om gevoel. Dat
hebben we twaalf jaar geleden al er-
varen bij de opening van de A37. Van
karrenspoor naar autoweg. Emmen
kwam tussen de oren ineens een
stuk dichterbij te liggen.

Welk beeld krijg je van een regio?
Hoe ver is het gevoelsmatig? Dat
speelt absoluut een rol, wil je econo-
misch aantrekkelijk blijven voor
kennis- en productiebedrijven. We
kunnen op en rond de Hondsrug
tenslotte niet allemaal leven van
fietsende toeristen en wandelende
overnachters.

Conjunctuur volgt infrastructuur.
Bedrijven, we zagen het bij Tesla en
Emmen, kijken echt vanuit allerlei

perspectieven naar een gebied. In-
frastructuur hoort daarbij in de top
3. Goede verbindingen zijn ‘key’ bij
locatiekeuze. Goede verbindingen
maken reistijden (ook in de hoof-
den) korter en reizen comfortabeler.
Daarmee ontstaat een aantrekkelijk
gebied voor mensen van elders om
zich er ook als inwoner te vestigen
en in Emmen gaan natuur en econo-
mie prima samen.

Wanneer de politiek en bedrijfsle-
ven in Zuidoost Drenthe zich in de
jaren zeventig en tachtig van de vo-
rige eeuw niet zo sterk had gemaakt
voor de realisatie van de snelweg
A37 vanaf Hoogeveen en aan Duitse
zijde de ‘Lückenschluss’ van de A31
Autobahn, hadden tal van bedrijven
zich niet in de regio gevestigd, was
de stad Emmen niet geworden wat
ze nu is. En ontwikkelde Coevorden
zich niet tot een steeds belangrijker
internationaal logistiek centrum.

Een op zorgvuldige wijze verdub-
belde N34 gaat de regio veel opleve-
ren en maakt haar beter toekomst-
bestendig, op nationaal, maar ook
internationaal niveau. De Hunebed
Highway is inmiddels een begrip,
maar de regio kan er pas echt van
gaan profiteren wanneer hij wordt
verdubbeld.

Verdubbel de gehele N34
Verdubbeling van
de N34 gaat om
meer dan twee
keer twee rijstro-
ken tussen Coe-
vorden en Gro-
ningen. Het gaat
de regio veel ople-
veren en maakt
haar toekomstbe-
stendig.

Dankzij de A37 hebben zich veel bedrijven in Zuidoost-Drenthe gevestigd. Een verdubbeling van de N34 kan eenzelfde

effect hebben. FOTO ARCHIEF GERRIT BOER
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Het gaat niet
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Herman G. Idema is directeur van

VPB-Emmen.
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gemeentewerkers en medestanders
een kettingzaag in de handen
geeft? Antwoord: een desastreuze
vernietiging van bomen en strui-
ken in de gemeente Het Hogeland.
In Bedum en omstreken wordt
links en rechts gesnoeid en gekapt
alsof je in het Amazonegebied
vertoeft. Ja, zeggen ze dan: snoeien
doet groeien, maar het krijgt hier
niet eens de kans om te groeien of
ja, daar is de gemeente alweer. Zo
ook bij het herinrichtingsplan
Station Bedum waarbij legio bo-
men en struiken zijn verdwenen en
waarvoor een enkel boompje is
terug geplant. Hoezo herplant-
plicht? De gemeentelogo’s van Het
Hogeland en van het CDA (coalitie-
partner) zijn groen maar zouden
rood van schaamte moeten zijn.
Lekker duurzaam dus.
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