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Natuurplatform Drentsche Aa Midlaren  14 mei 2020

Aan leden Provinciale Staten Drenthe

Geachte leden,

In 2016 is door u een motie met algemene stemmen aangenomen (M 2016-26 onderzoek
mobiliteitsknelpunten Noord-NL). U verzocht toen o.a. het college om indien mogelijk
preventieve maatregelen op korte termijn te realiseren om de veiligheid van de N34 te
verbeteren.
Bij Emmen West en Klijndijk zijn plannen aangenomen voor verbetering van de
kruisingen met de N34. Voor rotonde Gieten ligt er een voorstel dat nog niet is
aangenomen. Voor het plan om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen zijn een groot aantal
zienswijzen ingediend en ligt er een m.e.r. advies. Er leven grote twijfels of verdubbelen
van de N34 de weg veiliger zal maken en of dit in verhouding staat tot de schade aan
natuur en landschap. Of dit plan voor verdubbelen er door komt is hoogst onzeker en in
ieder geval kan dit nog jaren duren. In de tussentijd blijven we te maken krijgen met
ongelukken die met eenvoudige middelen op korte termijn voorkomen kunnen worden en
die geen ingewikkelde beslissingen vergen en evenmin inbreuk maken op natuur en
landschap.

Op 11 mei 2020 was er weer zo’n ongeluk bij Gasselte op een kruising waar een
inhaalverbod geldt (doorgetrokken groene streep) en waar verkeer moet invoegen. Zie
bijgevoegde foto’s.

Wij willen u vragen uw verzoek aan het college uit 2016 te herhalen en er voor te pleiten
op korte termijn een aantal eenvoudige aanpassingen in te voeren die de veiligheid
vergroten. 
1. verruim de inhaalverboden op plekken waar de weg onoverzichtelijk is door bochten of
hoogteverschil in het landschap.
2. Maak gebruik van een methode met blokjes op de middenstreep zoals in Zeeland
toegepast op de N57 waardoor risicovolle inhaalmanoeuvres worden voorkomen.
3. Haal de max. snelheid naar 80 km waar de blokjes worden toegepast.

Met vriendelijke groet,

mailto:aa.beter@kpnmail.nl
http://www.natuurplatform-drentsche-aa.nl/Aa_themas/-N34.html








Philippe Boucher



 

Bijlage 2 

Motie M2016-26 Onderzoek mobiliteitsknelpunten Noord-NL en stemverklaringen 



 


