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Betreft: mijn zienswijze N34 De Punt-Emmen

Gieten, 20 februari 2020

Aan
Het bestuur van de provincie Drenthe,
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten;
t.a.v. Cees Bijl;
Provinciehuis Assen

Geacht bestuur,
Gelet op de voorlichtingscampagne en inspraakprocedures breng ik u hierbij graag mijn visie op 
onze Hunbebedhighway onder de aandacht.

Inleiding
De mogelijke aanpassingen aan de N34 leeft. Het wordt m.i. balanceren tussen veiligheid, 
doorstroming en milieueffecten. In de periode september 2019 t/m januari 2020 maakte ik 
beroepsmatig 6 dagen per week 8x per dag gebruik van de N34 tussen Emmen en de Punt. Ik ken 
de route heel goed. Niets aan de hand; behalve dan natuurlijk bij het verkeersplein te Gieten.

Belangrijke aannames voor mij zijn :

Zijn de verkeersslachtoffers N34 van de afgelopen jaren buitensporig hoger dan een
vergelijkbaar snelwegtraject elders in het land?
Mogelijk hebben wij over bijvoorbeeld 10 jaar op de N34 te maken met meer openbaar
vervoer en minder personenauto’s (o.a. “dieselschaamte”; deeltijdauto).
Belang van leefbaarheid aan de Hunebedhighway.

Zienswijze:
Alleen beperkt verdubbelen N34 bij Gieten; het begrote geld dat je daarmee mogelijk uitspaart, 
aanwenden voor het realiseren van een verschoven 'Fly Over’ bij Gieten, daarmee zo goed als 
mogelijk rekening houdend met de leefbaarheidsbelangen van inwoners van Gieten en Eext. 
Daarnaast blijft het belangrijk zowel de weggebruikers N34 in het kader van de veiligheid 
proberen permanent te beïnvloeden op hun rijgedrag met positieve middelen als ook het fysiek 
aanpassen van op/afrit Odoorn en Emmen-Noord. Een traject inhaalverbod overwegen is een 
optie. Wees tot slot wijs met het huidige groen langs de N34 en richt je verder op geluid 
remmende maatregelen voor aanwonenden.
Een afschrift van deze brief doe ik de gemeenteraad van Aa en Hunze toekomen.

Zie uw reactie belangstellend tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Harry Hoiting




