
 

 
 
 
 
Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 14 juni 2022   
Ons kenmerk 24/5.2/2022000895  
Behandeld door team Verkeer en Vervoer   
Onderwerp: Stand van zaken onderzoek verdubbeling N34 en knooppunt Gieten  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Voor de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 en de aanpak van het verkeersplein Gieten 
wordt een MER-onderzoek uitgevoerd. Hierbij informeren wij u over de voortgang van het MER-
onderzoek, de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de planning van het project.  
  
Voortgang MER-onderzoek  
Op 16 december 2020 hebben uw Staten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. 
Hierin zijn de alternatieven en het beoordelingskader voor het MER-onderzoek vastgesteld. Op 
basis hiervan is het onderzoek van start gegaan. Op woensdag 26 januari 2022 bent u geïnfor-
meerd over de eerste resultaten van het MER-onderzoek, namelijk de globale effectbeoordeling 
van een gehele verdubbeling van de N34 en een klaverbladoplossing bij Gieten.  

De resultaten van deze eerste onderzoekstap worden gebruikt om de maximaal optredende ef-
fecten in beeld te brengen en om de nader uit te werken alternatieven uit af te kunnen leiden. 
De beoordeling van deze eerste resultaten leidt tot meer behoefte aan inzicht en een visie op de 
samenhang tussen de aspecten archeologie, aardkundige waarden, cultuurhistorie en landschap. 
Dit inzicht is nodig om de uitgangspunten te kunnen bepalen voor de alternatieven en om deze 
vervolgens te kunnen beoordelen. Daarom wordt momenteel aanvullend onderzoek uitgevoerd 

naar deze aspecten.  
  
Gevolgen invoering Omgevingswet  
De verwachting is dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. De planologische 
procedure voor dit project zal na 1 januari 2023 aanvangen. Dit betekent dat de planologische 
procedure onder de werking van de Omgevingswet plaatsvindt en dat gegeven de aard en om-
vang van het project de projectbesluitprocedure moet worden doorlopen.  

Het projectbesluit is een instrument van Gedeputeerde Staten om (complexe) projecten met een 
nationaal, provinciaal of waterschapsbelang mogelijk te maken. Het doorlopen van de 



 

 

projectprocedure maakt het  noodzakelijk om een kennisgeving Voornemen en een kennisge-
ving Participatie te doen. In de kennisgeving Participatie staat hoe wij burgers, bedrijven, maat-
schappelijke organisaties en bestuursorganen betrekken bij het projectbesluit. Dat doen we door 
het intensieve participatietraject, waarbij belanghebbenden die vertegenwoordigd zijn via be-
drijven, ondernemersverenigingen en dorpsbelangen worden betrokken in focusgroepen, voort 

te zetten.  Met de kennisgeving Voornemen geven we aan dat we een verkenning gaan uitvoe-

ren naar de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 en de aanpak van het verkeersplein Gieten. 
Gedurende zes weken kan eenieder een oplossingsrichting aandragen voor de problematiek bin-
nen de gegeven uitgangspunten. De uitgangspunten die in de kennisgeving Voornemen worden 
opgenomen, zijn gelijk aan de eerder gestelde uitgangspunten in het kader van de vaststelling 
van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  
Wij zijn voornemens om de kennisgevingen voor de zomervakantie van 2022 gelijktijdig te publi-

ceren.  
  
Planning  
Zoals aangegeven in de jaarrekening van 2021 was de verwachting eind 2022 een voorkeursvari-
ant voor te kunnen leggen. Als gevolg van het aanvullend onderzoek ten behoeve van het MER-
onderzoek en de aanvullende procedurele stappen in het kader van het projectbesluit kan deze 
planning niet gehaald worden. We verwachten nu op zijn vroegst eind 2023 een voorkeursalter-
natief ter besluitvorming aan uw Staten te kunnen voorleggen.  

Op 15 juni 2022 informeren wij de focusgroepen die in het kader van het participatieproces zijn 
opgericht, over de planning en het aanvullende onderzoek naar de gedeeltelijke verdubbeling 
N34 en de aanpak van verkeersplein Gieten. Tevens worden omwonenden via de website en 
huis-aan-huisbladen geïnformeerd en gaat er een persbericht uit. 

De verbreding van het MER-onderzoek en het doorlopen van de noodzakelijke stappen in het 
kader van het projectbesluit leiden tot hogere voorbereidingskosten. In de komende bestuurs-

rapportage zullen wij dit nader uitwerken. 
 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , voorzitter   , secretaris 
 
md/coll. 
 
 


