
Aan: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe: post@drenthe.nl 

Provinciale Staten van Drenthe: Statengriffie@drentsparlement.nl 

Van: Jos Kessen & Nelleke Kessen-van Teijlingen 

Onderwerp: Reactie in het kader van de Bekendmaking Kennisgeving Participatie gedeeltelijke 

verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten in o.a. Provinciaal Blad van 7-7-2022 

Gasselte, 27 augustus 2022 

Geacht college van Gedeputeerde Staten en geachte Provinciale Staten, 

1. 

Procedure 

1. In de bekendmaking gaat u niet in op de relatie met de in 2020 gevolgde procedure Reikwijdte en

Detailniveau Gedeeltelijke Verdubbeling N34. Dit maakt dat de proceduregang voor ons onhelder

is. Daar komt bij dat ook de relatie met het MER-onderzoek en het intussen noodzakelijk

gebleken verdiepend onderzoek naar archeologie, aardkundige waarden en landschap niet is

toegelicht. Waarom vindt bekendmaking niet plaats op een moment nadat deze

onderzoeksresultaten beschikbaar zijn?

2. Wel vermeldt de bekendmaking dat Gedeputeerde Staten een verkenning als bedoeld in artikel

5.48 Omgevingswet willen uitvoeren. De MvT bij dit artikel geeft aan dat met de verkenning

wordt beoogd te voorzien in een brede betrokkenheid en participatie van burgers, bedrijven,

maatschappelijke organisaties, enzovoorts. Als het er u conform de bedoeling van de wetgever

om gaat om zo veel mogelijk relevante kennis op te doen, is het dan niet passend om dit op een

voor iedereen begrijpelijke wijze te communiceren?

3. Wij vragen aan zowel GS als aan PS om u te beraden over de transparantie van de gang van zaken

richting geïnteresseerden. Al is het maar om het een volgende keer beter te doen.

4. Bij de procedure reikwijdte uit 2020 was sprake van een geprofileerde rol van PS die in coronatijd

een inspraakronde organiseerde. Daarvan is nu niets kenbaar. Is dit een bewuste keuze van PS?

Wij beschouwen het als een mogelijke disbalans tussen de procedures uit 2020 en 2022.

Daarnaast vergelijkt de MvT artikel 5.48 Omgevingswet met artikel 3 Tracéwet. Dit wijst op een

zware procedure die een directe betrokkenheid op het niveau van het Drents Parlement zou

vereisen. Hoewel wij erkennen dat een en ander mogelijk past binnen de Omgevingswet, vragen

wij PS: willen we dit echt zo? Komt uw rol als belangrijkste bestuursorgaan zo voldoende uit de

verf?

s. Ons valt op dat u de reactiemogelijkheden koppelt aan 3 stringente uitgangspunten. Alleen die

van het vaststaande budget van€ 90 miljoen vinden wij terecht. Dat vinden wij niet van de eis

dat de N34 een stroomweg met 100 km per uur moet blijven. Dit kan namelijk conflicteren met
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het beperken van stikstofuitstoot op aangetaste Natura 2000-gebieden. Aan het uitgangspunt 

dat alle aan te dragen oplossingsrichtingen dienen uit te gaan van het eindbeeld dat de N34 

wordt verdubbeld achten wij ons evenmin gebonden. Deze eis vinden wij mogelijk strijdig met 

uw taak om alle informatie die van belang kan zijn te verzamelen én schuurt mogelijk met het 

grondrechtelijke petitierecht. Hoe dan ook is het noodzakelijk om alle argumenten in beeld te 

hebben en die bestuurlijk te wegen. De indruk kan ontstaan dat sommige argumenten bij 

voorbaat terzijde worden gelegd als zij niet dienstig zijn aan het beeld van algehele verdubbeling 

van de N34. 

2. 

Over te beschermen waarden en oplossingsrichtingen 

1. Voorop horen te staan de unieke cultuurhistorische, landschappelijke, natuurlijke en

archeologische waarden van ons gebied. Die mogen niet worden beschadigd. De Provinciale

Omgevingsverordening {POV) noemt als kernkwaliteiten 1. archeologie; 2. aardkundige waarden;

3. cultuurhistorie; 4. landschap; 5. rust; 6. natuur. De kernwaarden dragen bij aan de

aantrekkelijkheid van Drenthe. Volgens artikel 2.27, lid 1 POV moet een ruimtelijk plan bijdragen

aan het behoud en het versterken van de kwaliteiten en kenmerken van Nationaal Park

Drentsche Aa. De POV stelt verder het behalen van de Europese natuurdoelen voor Drentse

Natura 2000-gebieden vormt de belangrijkste natuuropgave van het Natuurnetwerk Nederland.

Overigens geldt voor deze gebieden al zonder meer een verslechteringsverbod. De status van het

De Hondsrug UNESCO Global Geopark kan verloren gaan als het aanleggen van een snelweg

afbreuk doet aan genoemde waarden.

2. Bij de aanleg van de N34 bleek dat tussen keileem lagen ondergrondse waterlagen verticaal

staan. Extra maatregelen en kosten bleken noodzakelijk. Het is verstandig om goed onderzoek te

doen. Er zijn aanwijzingen dat in de (voor)laatste ijstijd bij Gasselte een doorbraak van

smeltwater plaatsvond. Het gebied ligt binnen een aangewezen waterbeschermingsgebied. Ook

het effect van een verdubbeling van de N34 op de waterkwaliteit van het waterwingebied van de

WMD is noodzakelijk. In strijd met de Kaderrichtlijn Water vindt namelijk al door bestaande

verkeersstromen aantasting van de waterkwaliteit plaats.

3. Het verdient aanbeveling om in de bestuursperiode 2023-2027 allereerst werk te maken van de

verbetering van verkeersplein Gieten, op voorwaarde dat het niet gepaard gaat met aantasting

van te beschermen waarden. Daarna zou evaluatie moeten plaatsvinden. Verdubbeling valt

moeilijk te rijmen met het verslechteringsverbod, schatten wij in.

4. Maatregelen om inhalen te ontmoedigen op het deel dat 2-baans is worden uitgevoerd.

s. Ten behoeve van de ontsluiting van Zuidoost Drenthe bevordert de provincie een snelle

ontwikkeling van de spoorlijn tussen Emmen en Groningen.

Met vriendelijke groet, 

Jos Kessen Nelleke Kessen-van Teijlingen 
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