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L.S.,

Bijgevoegd treft u aan een brief van 29 personen, gericht aan Provinciale Staten van 
Drenthe.
Wilt u bevorderen dat deze brief snel ter bestemde plaatse komt?
Het is de bedoeling dat deze brief tevens wordt beschouwd als inspraakreactie voor de 
vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid dd 8 september a.s. en als ingekomen 
stuk voor de Statenvergadering dd 29 september a.s.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Namens genoemde personen,

Jan van Zomeren








Jan van Zomeren

Ericapark 3

9462RC Gasselte

Tel. 0599-637979

Mail: jan.van.zomeren@hetnet.nl 







AAN:

Provinciale Staten van Drenthe,

Postbus 122,

9400 AC Assen.

En per mail:

X post@drenthe.nl;

X statengriffie@drentsparlement.nl .



onderwerp: 

· tijdelijke verkeersmaatregelen N34; 

· tevens inspraaknotitie Commissie Omgevingsbeleid dd 8.9.2021; 

· tevens verzoek om plaatsing op de lijst van Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten dd 29.9.2021.



Gasselte, 25 augustus 2021





Geacht college,



Bij brief van 6 juli 2021, kenmerk 27/5.20/2021001285 delen Gedeputeerde Staten van Drenthe – onder verwijzing naar een gehouden informele gedachtenwisseling op 22 april 2021 tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten – mede dat zij hebben besloten een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de N34 ter verhoging van de verkeersveiligheid. Het zijn – volgens Gedeputeerde Staten - “no regretmaatregelen, die reeds geplande en toekomstige maatregelen niet dwarsbomen en bij voorkeur versterken”.

Overigens: in de juli-Nieuwsbrief N34 staat:  “de provincie Drenthe komt naar aanleiding van dit gesprek vóór de zomer met een voorstel voor tijdelijke maatregelen”.

Onze groep heeft zich voorbereid op het verschijnen van dit voorstel; nu blijkt dat Gedeputeerde Staten (weer) een fase overslaan en meteen al met een besluit komen.

Wij kunnen hiervoor geen waardering opbrengen. Het roept herinneringen op aan de tot op heden gevoerde procedure inzake de gedeeltelijke verbreding van de N34, die eufemistisch gezegd niet de schoonheidsprijs verdient.



Wij merken over de genomen besluiten het volgende op.



1.procedure tijdelijke voorzieningen provincie Drenthe

Gedeputeerde Bijl heeft tijdens de vergadering van de Staten op 16 december jl beloofd de van uit de Staten gedane suggestie, om te bezien of op korte termijn te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen worden genomen, op haalbaarheid te onderzoeken. Voorafgaand hebben wij tijdens de inspraakbijeenkomst hier ook nadrukkelijk voor gepleit.

Wij begrijpen dat het onderzoek en het resultaat formeel geen inspraak vergen. Anderzijds vinden wij de huidige handelwijze heel summier én onjuist gelet op de voormelde tot op heden gevoerde procedure inzake het voornemen om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen. Wij zouden het dan ook logisch hebben gevonden indien Gedeputeerde Staten hun voornemen aan de Commissie Omgevingsbeleid zouden hebben voorgelegd. Dan zou er in het openbaar over zijn gesproken en zouden belanghebbenden hebben kunnen inspreken. Wederom een gemiste kans.

Er ligt nu een al reeds door Gedeputeerde Staten genomen besluit. Dit besluit (bovengenoemde brief van 6 juli 2021) staat als ingekomen stuk – voldongen feit - geagendeerd voor de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid dd 8 september 2021. De commissie kan er dus alleen maar kennis van nemen. Een hoogst merkwaardige gang van zaken, maar ook om inhoudelijke redenen.



2. de tijdelijke voorzieningen van de provincie Drenthe

In voormelde brief geven Gedeputeerde Staten aan verschillende mogelijkheden te hebben afgewogen. Een aantal gedane suggesties is afgevallen. Wat resteert zijn – samengevat - de volgende maatregelen:

a. Bestaande ribbels in het midden en aan de zijkant van de weg worden waar nodig hersteld.

b. Er komen intensieve informatiecampagnes, met name gericht op “inhalen” en “afleiding”.

c. Er wordt speciaal aandacht besteed aan het rijden met te lage snelheid, omdat dat inhalen uitlokt.

d. Door het inzetten van een opsporingscamera wordt de handhaving verbeterd.



Op voorhand: elke maatregel, die de verkeersveiligheid bevordert, is natuurlijk welkom.

Wij moeten helaas constateren dat deze maatregelen, die zelfs met enige bombarie in de pers zijn verschenen, zeer summier zijn, nauwelijks worden onderbouwd en overigens geen zoden aan de dijk zullen zetten.



Ad a: dit is een kwestie van gewoon onderhoud. Van een nieuwe maatregel is geen sprake.

Ad b: Fijn dat er nadere informatie komt hierover. Maar maak u geen illusies: gedrag laat zich niet beïnvloeden door een in de pers en anderszins ten toon gespreid opgeheven info-vingertje. Voorbeeld: elke ochtend tussen 06.30 en 7.00 uur is het druk van Gieten naar De Punt. Degene, die netjes 100 km rijdt wordt voortdurend ingehaald door auto’s, die met veel hogere snelheid van rechts naar links schieten, dus inhalen, als het niet mag en ook als het wel mag maar hoogst onverantwoord is. 

Ad c: Wij hebben begrepen dat de Partij voor de Dieren o.a. hierover vragen heeft gesteld. Deze zijn geagendeerd voor de Statenvergadering van 29 september a.s. Daarnaast zijn er in de pers nogal wat kritische reacties op dit voornemen verschenen: de kritiek richt zich onder meer op het recht om zelf de snelheid te bepalen én omdat toch sneller rijden de verkeersveiligheid negatief zal beïnvloeden.

Het speciaal aandacht besteden aan te langzaam rijden is, hoe goed bedoeld ook, niet uit leggen en komt amateuristisch en gekunsteld over.

Overigens valt het op dat in recente publicaties van de provincie over de tijdelijke maatregelen met geen woord meer wordt gerept over het rijden met te lage snelheid (zoals DvhN 21.7.21 en De Schakel 18.8.21). Kennelijk heeft de provincie het begrepen en is ad c. dus via de achterdeur verdwenen.

Ad d: Fijn dat er een camera wordt ingezet, maar het is een illusie dat dit instrument het te harde rijden zal beïnvloeden, zeker zolang de handhaving in zijn algemeenheid niet verbetert en dus tekort schiet.



Uit genoemde brief valt niet op te maken of er onafhankelijke deskundigen door Gedeputeerde Staten zijn geraadpleegd en zo ja: welke. Uit de genomen maatregelen trekken wij de conclusie dat het niet het geval is.



Onze conclusie is dat de tijdelijke maatregelen nauwelijks betekenis hebben. Wij vermoeden dat dit de bedoeling ook is, immers, eerst na suggesties uit de Staten komen Gedeputeerde Staten met genoemde besluiten. Een zelfstandige intentie was er niet en is er nooit geweest. Voornaamste doel is, zoals expliciet wordt aangegeven, dat deze maatregelen de toekomstige definitieve maatregelen niet in de weg zullen staan. Dat geeft te denken!



Overigens: de tijdelijke maatregelen zijn dus tijdig. Wij hebben de volgende vragen:

a. Wanneer gaan zij in?

b. Wanneer eindigen ze?

c. Wat zijn de geraamde kosten en hoe worden ze verantwoord?

d. Op welke wijze wordt er na afloop van de termijn geëvalueerd en worden conclusies getrokken?

Wij vinden het heel raar dat Gedeputeerde Staten in voornoemde brief hierover met geen woord reppen. Dus is de vraag: waarom? Handen vrijhouden?



Wij willen graag bij de evaluatie en bij het trekken van conclusies te worden betrokken. Daarbij gaan wij er van uit dat de evaluatie en het trekken van conclusies in het openbaar plaatsvinden met ruimte voor inspraak.



3. betere tijdelijke voorzieningen 

De door Gedeputeerde Staten genomen tijdelijke maatregelen zijn, zoals betoogd, van het magere soort. Het is heel jammer dat ingrijpender maatregelen, die na enkele jaren via een gerichte evaluatie meer helderheid kunnen verschaffen, niet zijn overwogen.

Wij hebben al eerder in dit kader aandacht gevraagd voor de volgende maatregel(en), als het even kan in samenhang met elkaar:

· Een volledige inhaalverbod vanaf Emmen tot De Punt.

· Het fysiek onmogelijk maken van inhalen door in het midden van de weg op een goede afstand van elkaar plastic of aanverwante paaltjes te plaatsen.

· Flitspalen, die voorkomen dat er > 100 km/u wordt gereden.

· Het tenminste onmogelijk maken van inhalen nabij een oprit, in een bocht of bij niveau-verhogingen/verlagingen.

Dit is de beste manier om het ongewenste gedrag van veel automobilisten te beïnvloeden.

Natuurlijk is een opstaande betonnen rand in het midden van de weg het meest effectief. Wij begrijpen dat daar aan ook bezwaren kunnen kleven, maar het is en blijft een nader onderzoek waard.

Uiteraard dienen onafhankelijke deskundigen hun licht over “onze maatregelen” te laten schijnen.



4.conclusies en verzoeken

a. Het is jammer te moeten constateren dat Gedeputeerde Staten wederom geen heldere procedure hebben gevoerd bij de vaststelling van genoemde besluiten, waardoor derden ook nog eens op het verkeerde been zijn gezet. Belangen van derden zijn daardoor (weer) geschaad.

b. Het is jammer dat Gedeputeerde Staten zich hebben beperkt tot genoemde tijdelijke maatregelen, waarbij maatregel c. als een misser/blunder moet worden aangemerkt.

c. Wij missen bij de genomen maatregelen de onderbouwing van deskundige adviseurs, de politie, verkeers- en veiligheidsdeskundigen e.d.

d. Het is gewenst alsnog aandacht te besteden aan de door ons voorgestelde tijdelijke maatregelen. 

e. Met nadruk wijzen wij er op dat de tijdsduur van de maatregel nadrukkelijk moet worden bepaald en dat er na afloop goed moet worden geëvalueerd. Wij sluiten niet uit dat uit de evaluatie zal blijken dat de gedeeltelijke verbreding van de N34 niet nodig is omdat de veiligheid voldoende is gewaarborgd, waardoor geldverspilling kan worden voorkomen. Daarom lijkt het ons gewenst zo niet noodzakelijk in afwachting van het evaluatieresultaat de huidige N34-werkzaamheden, verband houdend met het gedeeltelijk verbreden van de N34, stop te zetten.

e. Gedeputeerde Staten geven geen inzicht in de aanvang van de maatregelen, het einde, de evaluatie en de gevolgen daarvan. Dat zal alsnog moeten gebeuren. Verder dient inzicht te worden gegeven over de wijze, waarop over de evaluatie nader van gedachten wordt gewisseld.

f. Gedeputeerde Staten geven geen informatie over de financiële verantwoording. Ook dat zal nog moeten gebeuren willen Provinciale Staten hun controlerende taak uit kunnen voeren.



Deze brief dient tevens te worden beschouwd als een inspraakreactie voor de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid dd 8 september a.s. Dus is ons verzoek haar als zodanig te noteren. Tevens verzoeken wij de brief als ingekomen stuk te agenderen voor de Statenvergadering van 29 september a.s.



Wij zenden een cc van deze brief aan alle fractievoorzitters met tevens het verzoek aan hen de brief door te sturen aan de voorzitter en leden van de Commissie Omgevingsbeleid.



Wij vertrouwen er op dat deze brief de door ons gewenste en overigens noodzakelijke aandacht krijgt.



Met vriendelijke groet,
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Jan van Zomeren 

AAN: 

Provinciale Staten van Drenthe, 

Postbus 122, 

9400 AC Assen. 

Onderwerp: 

• tijdelijke verkeersmaatregelen N34;

• tevens inspraaknotitie Commissie Omgevingsbeleid dd 8.9.2021;

• tevens verzoek om plaatsing op de lijst van Ingekomen Stukken vergadering Provinciale

Staten dd 29.9.2021.

Gasselte, 25 augustus 2021 

Geacht college, 

Bij brief van 6 juli 2021, kenmerk 27/5.20/2021001285 delen Gedeputeerde Staten van Drenthe – 

onder verwijzing naar een gehouden informele gedachtenwisseling op 22 april 2021 tussen 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten – mede dat zij hebben besloten een aantal tijdelijke 

verkeersmaatregelen te nemen voor de N34 ter verhoging van de verkeersveiligheid. Het zijn – 

volgens Gedeputeerde Staten - “no regretmaatregelen, die reeds geplande en toekomstige 

maatregelen niet dwarsbomen en bij voorkeur versterken”. 

Overigens: in de juli-Nieuwsbrief N34 staat:  “de provincie Drenthe komt naar aanleiding van dit 

gesprek vóór de zomer met een voorstel voor tijdelijke maatregelen”. 

Onze groep heeft zich voorbereid op het verschijnen van dit voorstel; nu blijkt dat Gedeputeerde 

Staten (weer) een fase overslaan en meteen al met een besluit komen. 

Wij kunnen hiervoor geen waardering opbrengen. Het roept herinneringen op aan de tot op heden 

gevoerde procedure inzake de gedeeltelijke verbreding van de N34, die eufemistisch gezegd niet 

de schoonheidsprijs verdient. 

Wij merken over de genomen besluiten het volgende op. 

1.procedure tijdelijke voorzieningen provincie Drenthe

Gedeputeerde Bijl heeft tijdens de vergadering van de Staten op 16 december jl beloofd de van uit

de Staten gedane suggestie, om te bezien of op korte termijn te nemen tijdelijke

verkeersmaatregelen kunnen worden genomen, op haalbaarheid te onderzoeken. Voorafgaand

hebben wij tijdens de inspraakbijeenkomst hier ook nadrukkelijk voor gepleit.

Wij begrijpen dat het onderzoek en het resultaat formeel geen inspraak vergen. Anderzijds vinden

wij de huidige handelwijze heel summier én onjuist gelet op de voormelde tot op heden gevoerde

procedure inzake het voornemen om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen. Wij zouden het dan ook

logisch hebben gevonden indien Gedeputeerde Staten hun voornemen aan de Commissie

Omgevingsbeleid zouden hebben voorgelegd. Dan zou er in het openbaar over zijn gesproken en

zouden belanghebbenden hebben kunnen inspreken. Wederom een gemiste kans.

Er ligt nu een al reeds door Gedeputeerde Staten genomen besluit. Dit besluit (bovengenoemde

brief van 6 juli 2021) staat als ingekomen stuk – voldongen feit - geagendeerd voor de vergadering

van de Commissie Omgevingsbeleid dd 8 september 2021. De commissie kan er dus alleen maar

kennis van nemen. Een hoogst merkwaardige gang van zaken, maar ook om inhoudelijke redenen.

mailto:jan.van.zomeren@hetnet.nl
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2. de tijdelijke voorzieningen van de provincie Drenthe

In voormelde brief geven Gedeputeerde Staten aan verschillende mogelijkheden te hebben

afgewogen. Een aantal gedane suggesties is afgevallen. Wat resteert zijn – samengevat - de

volgende maatregelen:

a. Bestaande ribbels in het midden en aan de zijkant van de weg worden waar nodig hersteld.

b. Er komen intensieve informatiecampagnes, met name gericht op “inhalen” en “afleiding”.

c. Er wordt speciaal aandacht besteed aan het rijden met te lage snelheid, omdat dat inhalen

uitlokt.

d. Door het inzetten van een opsporingscamera wordt de handhaving verbeterd.

Op voorhand: elke maatregel, die de verkeersveiligheid bevordert, is natuurlijk welkom. 

Wij moeten helaas constateren dat deze maatregelen, die zelfs met enige bombarie in de pers zijn 

verschenen, zeer summier zijn, nauwelijks worden onderbouwd en overigens geen zoden aan de 

dijk zullen zetten. 

Ad a: dit is een kwestie van gewoon onderhoud. Van een nieuwe maatregel is geen sprake. 

Ad b: Fijn dat er nadere informatie komt hierover. Maar maak u geen illusies: gedrag laat zich niet 

beïnvloeden door een in de pers en anderszins ten toon gespreid opgeheven info-vingertje. 

Voorbeeld: elke ochtend tussen 06.30 en 7.00 uur is het druk van Gieten naar De Punt. Degene, 

die netjes 100 km rijdt wordt voortdurend ingehaald door auto’s, die met veel hogere snelheid van 

rechts naar links schieten, dus inhalen, als het niet mag en ook als het wel mag maar hoogst 

onverantwoord is.  

Ad c: Wij hebben begrepen dat de Partij voor de Dieren o.a. hierover vragen heeft gesteld. Deze 

zijn geagendeerd voor de Statenvergadering van 29 september a.s. Daarnaast zijn er in de pers 

nogal wat kritische reacties op dit voornemen verschenen: de kritiek richt zich onder meer op het 

recht om zelf de snelheid te bepalen én omdat toch sneller rijden de verkeersveiligheid negatief zal 

beïnvloeden. 

Het speciaal aandacht besteden aan te langzaam rijden is, hoe goed bedoeld ook, niet uit leggen 

en komt amateuristisch en gekunsteld over. 

Overigens valt het op dat in recente publicaties van de provincie over de tijdelijke maatregelen met 

geen woord meer wordt gerept over het rijden met te lage snelheid (zoals DvhN 21.7.21 en De 

Schakel 18.8.21). Kennelijk heeft de provincie het begrepen en is ad c. dus via de achterdeur 

verdwenen. 

Ad d: Fijn dat er een camera wordt ingezet, maar het is een illusie dat dit instrument het te harde 

rijden zal beïnvloeden, zeker zolang de handhaving in zijn algemeenheid niet verbetert en dus 

tekort schiet. 

Uit genoemde brief valt niet op te maken of er onafhankelijke deskundigen door Gedeputeerde 

Staten zijn geraadpleegd en zo ja: welke. Uit de genomen maatregelen trekken wij de conclusie 

dat het niet het geval is. 

Onze conclusie is dat de tijdelijke maatregelen nauwelijks betekenis hebben. Wij vermoeden dat dit 

de bedoeling ook is, immers, eerst na suggesties uit de Staten komen Gedeputeerde Staten met 

genoemde besluiten. Een zelfstandige intentie was er niet en is er nooit geweest. Voornaamste 

doel is, zoals expliciet wordt aangegeven, dat deze maatregelen de toekomstige definitieve 

maatregelen niet in de weg zullen staan. Dat geeft te denken! 

Overigens: de tijdelijke maatregelen zijn dus tijdig. Wij hebben de volgende vragen: 

a. Wanneer gaan zij in?

b. Wanneer eindigen ze?

c. Wat zijn de geraamde kosten en hoe worden ze verantwoord?

d. Op welke wijze wordt er na afloop van de termijn geëvalueerd en worden conclusies

getrokken?

Wij vinden het heel raar dat Gedeputeerde Staten in voornoemde brief hierover met geen woord 

reppen. Dus is de vraag: waarom? Handen vrijhouden? 

Wij willen graag bij de evaluatie en bij het trekken van conclusies te worden betrokken. Daarbij 

gaan wij er van uit dat de evaluatie en het trekken van conclusies in het openbaar plaatsvinden 

met ruimte voor inspraak. 
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3. betere tijdelijke voorzieningen

De door Gedeputeerde Staten genomen tijdelijke maatregelen zijn, zoals betoogd, van het magere

soort. Het is heel jammer dat ingrijpender maatregelen, die na enkele jaren via een gerichte

evaluatie meer helderheid kunnen verschaffen, niet zijn overwogen.

Wij hebben al eerder in dit kader aandacht gevraagd voor de volgende maatregel(en), als het even

kan in samenhang met elkaar:

• Een volledige inhaalverbod vanaf Emmen tot De Punt.

• Het fysiek onmogelijk maken van inhalen door in het midden van de weg op een goede

afstand van elkaar plastic of aanverwante paaltjes te plaatsen.

• Flitspalen, die voorkomen dat er > 100 km/u wordt gereden.

• Het tenminste onmogelijk maken van inhalen nabij een oprit, in een bocht of bij niveau-

verhogingen/verlagingen.

Dit is de beste manier om het ongewenste gedrag van veel automobilisten te beïnvloeden. 

Natuurlijk is een opstaande betonnen rand in het midden van de weg het meest effectief. Wij 

begrijpen dat daar aan ook bezwaren kunnen kleven, maar het is en blijft een nader onderzoek 

waard. 

Uiteraard dienen onafhankelijke deskundigen hun licht over “onze maatregelen” te laten schijnen. 

4.conclusies en verzoeken

a. Het is jammer te moeten constateren dat Gedeputeerde Staten wederom geen heldere

procedure hebben gevoerd bij de vaststelling van genoemde besluiten, waardoor derden ook nog

eens op het verkeerde been zijn gezet. Belangen van derden zijn daardoor (weer) geschaad.

b. Het is jammer dat Gedeputeerde Staten zich hebben beperkt tot genoemde tijdelijke

maatregelen, waarbij maatregel c. als een misser/blunder moet worden aangemerkt.

c. Wij missen bij de genomen maatregelen de onderbouwing van deskundige adviseurs, de politie,

verkeers- en veiligheidsdeskundigen e.d.

d. Het is gewenst alsnog aandacht te besteden aan de door ons voorgestelde tijdelijke

maatregelen.

e. Met nadruk wijzen wij er op dat de tijdsduur van de maatregel nadrukkelijk moet worden

bepaald en dat er na afloop goed moet worden geëvalueerd. Wij sluiten niet uit dat uit de evaluatie

zal blijken dat de gedeeltelijke verbreding van de N34 niet nodig is omdat de veiligheid voldoende

is gewaarborgd, waardoor geldverspilling kan worden voorkomen. Daarom lijkt het ons gewenst zo

niet noodzakelijk in afwachting van het evaluatieresultaat de huidige N34-werkzaamheden,

verband houdend met het gedeeltelijk verbreden van de N34, stop te zetten.

e. Gedeputeerde Staten geven geen inzicht in de aanvang van de maatregelen, het einde, de

evaluatie en de gevolgen daarvan. Dat zal alsnog moeten gebeuren. Verder dient inzicht te worden

gegeven over de wijze, waarop over de evaluatie nader van gedachten wordt gewisseld.

f. Gedeputeerde Staten geven geen informatie over de financiële verantwoording. Ook dat zal nog

moeten gebeuren willen Provinciale Staten hun controlerende taak uit kunnen voeren.

Deze brief dient tevens te worden beschouwd als een inspraakreactie voor de vergadering van de 

Commissie Omgevingsbeleid dd 8 september a.s. Dus is ons verzoek haar als zodanig te noteren. 

Tevens verzoeken wij de brief als ingekomen stuk te agenderen voor de Statenvergadering van 29 

september a.s. 

Wij zenden een cc van deze brief aan alle fractievoorzitters met tevens het verzoek aan hen de 

brief door te sturen aan de voorzitter en leden van de Commissie Omgevingsbeleid. 

Wij vertrouwen er op dat deze brief de door ons gewenste en overigens noodzakelijke aandacht 

krijgt. 

Met vriendelijke groet, 
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Rieks Brouwer, 

Ethel Scheltena, 

Gerrit van der Niet, 

Henk Schuring, 

Jaap Eitens, 

 

Dirkje Kruisheer, 

 

Jannie Eitens, 

 

Aly van Brussel, 

 

Tina Venema, 

Chris van Geel, 

 Fia Brouwer, 

 

 Gerda Kroezenga-Borsboom,   

 André Haak, 

 

 Sylvia Haak-van Diepen, 

 

Jan van Zomeren, 

Jos Kessen, 

Jan Aardema,   

Harry Scheltena, 

Koosje van Zomeren-van Beek, 

Jolanda Brink,  

Ineke Bos, 

 

Piet Kroezenga, 

 

Nelleke Kessen-van Teijlingen,     

Wico Hofman,  

Ron Steenstra,  

Balder Schilt,  

Tonny van Geel-Drissen, 

Greetje Bijloo,  

Astrid Steenstra 
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