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Provinciale Staten,

Op 1 september 2022 hebben 43 inwoners van de gemeente Borger-Odoorn naar aanleiding van het 
verzoek van de Gedeputeerde Staten in het Provinciaal Blad d.d. 7 juli 2022 een reactie gegeven met 
8 voorstellen die kunnen bijdragen aan de oplossing van de problematiek van en rond de N34

Wij bieden u met de bijlage deze reactie aan met het verzoek hieraan aandacht te schenken.

Graag vernemen wij van u op welke manier u al of niet steun verleent aan de beschreven zienswijze.

Namens de ondertekenaars
Met vriendelijke groet,

Albert de Jong




AAN: 


Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
Postbus 122, 
9400 AC Assen. 
En per mail: post@drenthe.nl  


Onderwerp: reactie op de “Bekendmaking Kennisgeving Voornemen en Participatie 
         gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten” 


1 september 2022


Geacht college,


Wij geven met deze brief een reactie op de “Bekendmaking Kennisgeving Voornemen en 
Participatie gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten” in het Provinciaal Blad 
d.d. 7 juli 2022. U beoogt hiermee een projectbesluit vast te stellen zonder dat hier een 
voorkeursbeslissing als bedoeld in artikel 5.49 van de Omgevingswet aan vooraf gaat.


Bij de verkenning vergaart u kennis en inzichten over de aard van de opgave, de voor de fysieke 
leefomgeving relevante ontwikkelingen en de mogelijke oplossingen voor de opgave. 
Arcadis stelt intussen een MER op, welk rapport in het najaar 2023 wordt verwacht.


Uw uitgangspunten bij deze verkenning zijn:
- De N34 blijft een regionale stroomweg: een regionale stroomweg is een autoweg met een 


maximumsnelheid van 100 km/h en ongelijkvloerse kruisingen. Oplossingsrichtingen zijn alleen 
reëel voor zover deze functie behouden blijft en tevens kan voldoen aan alle landelijke en 
provinciale richtlijnen.


- Alle oplossingsrichtingen dienen uit te gaan van het eindbeeld waarbij de N34 wordt 
verdubbeld . Deze randvoorwaarde is van belang om te voorkomen dat op een later moment de 1


gevonden oplossing ingrijpend moet worden herzien. Een dergelijke aanpassing zou gepaard 
gaan met hoge kosten.


- De oplossingsrichting mag het budget van €90 miljoen euro niet overschrijden.


1. Verkenning in de geest van de omgevingswet


Wij zien het als positief dat de Gedeputeerde Staten wil handelen in de geest van de nog in te 
voeren Omgevingswet. De verwachte ingangsdatum van die wet is 1 januari 2023. 
Het beoogde projectbesluit zal ons inziens pas kunnen worden genomen in of na 2023. Wij gaan 
er namelijk van uit dat de resultaten van de MER onontbeerlijk zijn voor de te kiezen 
oplossingsrichtingen en daarmee niet te omzeilen door welk besluit dan ook.
Een ander punt is dat in diezelfde geest van de omgevingswet enkele jaren geleden al een beroep 
is gedaan op het meedenken van burgers en organisaties. Daartoe is de concept-notitie 
‘Reikwijdte en Detailniveau Gedeeltelijke Verdubbeling N34’, uitgebracht in 2020. Op die notitie zijn 
vele tientallen reacties gekomen welke zijn verzameld in de ‘Reactienota Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau’ (september 2020). Het zal u niet verbazen als vele organisaties zullen menen dat zij    
- dus -  al hebben gereageerd. Waarom nu opnieuw? Dit zal mogelijk tot gevolg hebben dat er op 
deze nieuwe poging veel minder reacties komen, zeker nu de periode valt in de zomervakantie en 
veel mensen afwezig zijn. 


 Wij stellen wel vast dat het gaat om hooguit een gedeeltelijke verdubbeling.1
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Indertijd zijn alle reacties die niet voldeden aan de hierboven aangehaalde uitgangspunten door u 
terzijde geschoven als niet relevant of niet terecht. Dit vinden wij niet juist. De reacties zijn 
gebaseerd op een breder perspectief dan alleen het belang van verkeer dat van A naar B gaat. Zij 
betreffen nl ook aandacht voor klimaat, natuur en milieu, landschappelijke waarden en 
aantrekkelijke leefomgeving.


2. Ons eerder ingenomen standpunt


Wij - inwoners uit de gemeente Borger-Odoorn - hebben onze zienswijze rechtstreeks aan de 
politieke leiders van Borger-Odoorn en via het weekblad Week-In-Week-Uit d.d. 1 maart 2022 al 
kenbaar gemaakt. Overigens zijn daarop veel positieve reacties van inwoners van Borger-Odoorn 
en van daarbuiten gekomen.
In het kort komt onze eerder vastgestelde zienswijze neer op: wél ongelijkvloerse kruisingen; geen 
verdubbeling; verlaging van maximum snelheid; een inhaalverbod op een deel van de N34; het 
stimuleren van maatregelen die te hard rijden en inhalen frustreren; de aanleg van bosranden 
langs de N34 ter hoogte van geluidsgaten; een combinatie met eventueel andere geluidswerende 
maatregelen.
De onderbouwing van deze zienswijze betreft zowel de veiligheid van de weggebruikers als de 
bescherming van natuur en milieu en het woongenot van de inwoners van rond de N34. 


3. Problemen waar het om gaat


De N34 heeft in haar bestaan een aantal duidelijke problemen opgeleverd: 
- er gebeuren teveel verkeersongelukken en 
- de doorstroming van het verkeer laat te wensen over.
De meeste ongelukken gebeuren/gebeurden bij op- en afritten en/of door onverantwoorde 
inhaalacties. Hoewel de onveilige situatie niet komt door de weg op zich, maar door het gedrag 
van de automobilist is het zaak te bezien op welke wijze de weg dat onverantwoorde gedrag kan 
opvangen. 


Maar….


….  bij de voorgenomen gedeeltelijke verdubbeling na de realisatie van ongelijkvloerse kruisingen 
en de oplossing van het knelpunt Gieten komen er een aantal nieuwe problemen bij die de 
aandacht verdienen: 
- De kans is groot dat de verwachte grotere neerslag van stikstof de natuur nog meer zal belasten 


dan nu het geval is. Het zal drukker worden op de weg en de gemiddelde snelheid zal zeker 
stijgen (zie de ontwikkeling op de N33).


- Er ontstaan nieuwe knelpunten, nl waar de vier stroken weer overgaan in twee stroken. 
Onverantwoord rijgedrag zal nl - juist op die punten - blijven bestaan.


- Een (gedeeltelijke) verbreding van de weg van twee naar vier rijstroken tast (het zicht op) de 
unieke en aantrekkelijke omgeving van de Hondsrug (UNESCO erfgoed) ernstig aan. De mooie 
omgeving met verschillende Natura-2000 gebieden verandert onomkeerbaar door een drukkere 
verkeersader met meer verkeer, meer lawaai, meer onrust, meer risico voor fauna en flora. 


- Het woongenot van vele duizenden mensen wordt geweld aangedaan door meer geluidsoverlast 
en meer verkeer door de dorpen (denk onder andere aan Borger en Exloo). 


- De gehele Hondsrug als toeristisch aantrekkelijk gebied wordt hierdoor aangetast.
- Hierbij zijn een aantal problemen waar Arcadis zich over buigt voor haar rapportage nog niet  


vermeld.
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4. Oplossingsrichtingen


Wij kiezen met onze suggesties voor een positief kritische benadering.
We gaan ervan uit dat Gedeputeerde Staten net als wij uit zijn op goede communicatie, respect 
voor elkaars mening en goede besluitvorming, waarbij inzichten en standpunten van bestuurders 
en burgers serieus genomen worden en herkenbaar zijn terug te vinden in de gekozen 
oplossingen. U vraagt niet voor niets mee te denken over oplossingsrichtingen.


De N34 is bestempeld als een ‘regionale stroomweg’, een type weg die bestemd is om veel 
verkeer te verwerken en het verkeer door te laten stromen met zo min mogelijk oponthoud. 
In het algemeen - deze informatie komt uit andere bron - geldt dat de stroomweg bij voorkeur 
ongelijkvloers is met een maximumsnelheid van minimaal 100 km/h. Daarom dient een stroomweg 
een fysieke middenbermafscheiding te hebben. Maar ook op een enkelbaans (twee stroken-) weg 
moet het mogelijk kunnen zijn om in te halen. De keuze is gemaakt om in dat geval te werken met 
de groene streep tussen de doorgetrokken asstrepen. Hoewel het eerst mogelijk was om waar 
nodig een limiet van 80 km/uur te hanteren is later bij gerechtelijke uitspraak besloten dat op die 
wegen dan toch een maximum snelheid van niet lager dan 100 km/uur geldt.


Dat geldt op dit moment dus ook voor de N34.
Waar het in de onderhavige procedure om gaat is het gedeelte van de N34 tussen Emmen en de 
Punt.
Hoewel de reacties op de notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau Gedeeltelijke Verdubbeling N34’ 
indertijd grotendeels niet zijn gehonoreerd moeten wij toch vaststellen dat aan veel van die 
reacties deskundige mensen/organisaties hebben gewerkt. In het kader van de Omgevingswet zal 
ons inziens opnieuw bekeken moeten worden in hoeverre de basiseisen van de Provincie 
onverkort gehandhaafd kunnen worden.
De Provincie acht het onbespreekbaar om de kenmerken van de ‘stroomweg’ ter discussie te 
stellen. Het uitgangspunt is dat de N34 volgens de kennisgeving in het Provinciaal Blad van 
Drenthe een belangrijke rol speelt voor de ontsluiting van Oost- en Zuidoost Drenthe. 
Hoe breder de weg wordt des te meer verkeer zal van die weg gebruik maken; de bekende 
aanzuigende werking. Het betreft dan vooral verkeer vanuit andere delen van ons land en vanuit 
Duitsland. Dat zal de A28 en de A31 gaan ontlasten ten koste van de Hondsrug. Wij achten dat 
een onwenselijke ontwikkeling. 


Wij willen een lans breken voor een integrale benadering voor de Hondsrug, welk gebied in het 
verleden bewoond is geraakt juist vanwege haar specifieke ligging, verheven boven - indertijd -
minder geschikte grond voor agrarische activiteiten en bewoning. De rijke geologische 
geschiedenis, de agrarische cultuur, de natuurlijke omgeving en de rust die ook zoveel toeristen 
trekt, is het waard beschermd te worden. 
De Hondsrug is een gebied dat alleen zijn specifieke karakter en kwetsbare natuur kan behouden 
als het beschermd wordt tegen steeds meer overlast van verkeer en economische hectiek, welke 
niet zozeer ten goede zal komen aan dit deel van Drenthe, maar vooral aan economisch verkeer 
uit andere delen van het land en Duitsland. 
Voor Drenthe geldt niet alleen dat een minder ingrijpende aanpak van de N34 voldoet om een 
betere veiligheid en een goede doorstroming te bereiken, maar ook dat de aantrekkelijkheid van 
het gebied daarmee behouden blijft. 


Vooralsnog willen we in deze fase van het proces uitgaan van de voorwaarden zoals de Provincie 
die op dit moment hanteert om niet alle ontwikkelingen te vertragen. Dat doen we met acht 
voorstellen 
- die het werken aan een veiliger weg en betere doorstoom van het verkeer niet frustreren,
- maar die momenten van evaluatie en bezinning in zich bergen, zodat belangrijke ontwikkelingen 


met betrekking tot economie, mobiliteit, natuur en milieu invloed kunnen hebben op de 
uiteindelijke besluitvorming.


Met deze informatie in ons achterhoofd komen wij met de volgende oplossingsrichtingen:
�  / �3 7







4.1  Verruiming reactieperiode
Vooraf verzoeken wij u om het onder hoofdstuk 1 gesignaleerde probleem te verhelpen door de 
reactieperiode alsnog te verruimen. Als het erom gaat de Drentenaren een eerlijke kans te geven 
met een reactie te komen dan is de datum van 7 september 2022 niet reëel. Met een nieuwe 
aankondiging in de dag- en weekbladen kan Gedeputeerde Staten een ruimere reactietijd 
aanbieden van een aantal maanden; bijv. tot 1 november 2022. Vanwege de MER kan o.i. de 
termijn officieel zelfs niet eerder sluiten dan op het moment dat het rapport is uitgebracht in 2023.


4.2 Wachten op resultaten MER
Wij stellen voor - ten overvloede - om de MER van Arcadis af te wachten voordat gekomen wordt 
tot definitieve besluitvorming. 


Wat ons betreft zijn de volgende voorstellen mede afhankelijk van de resultaten van de MER.


4.3 Loskoppeling Gieten en gedeeltelijke verdubbeling; eerst het knelpunt Gieten oplossen
Wij stellen  voor om na de reeds gerealiseerde ongelijkvloerse kruisingen eerst het knelpunt Gieten 
op te lossen. Dit zal het probleem van de huidige opstoppingen en filevorming op de N34 zeer 
waarschijnlijk oplossen. Tot nu toe zijn de herinrichting en de gedeeltelijke verdubbeling telkens in 
één adem genoemd. Het voorstel is die twee projecten van elkaar los te koppelen. Dit geeft ruimte 
voor een herbezinning op het verder te volgen traject.


4.4 Daarna een lange evaluatieperiode vóór er verdere besluiten genomen worden
Wij stellen voor om na de herinrichting van het knelpunt Gieten een lange evaluatieperiode in te 
bouwen alvorens wordt besloten tot al of niet verdere gedeeltelijke verdubbeling. Dit om de 
effecten van de tot dan toe genomen maatregelen goed in beeld te krijgen. Het gaat om 
doorstroming, verkeersveiligheid, belasting van natuur en milieu, woongenot omwonenden en de 
aantrekkelijkheid van de Hondsrug, ook voor toeristen. 
In deze periode kunnen verschillende varianten worden bekeken ten behoeve van de evaluatie, 
waarbij over de grenzen van afzonderlijke belangen heen wordt nagedacht. Denk aan 
verschillende maatregelen die de veiligheid, natuur en milieu nog verder ten goede komen.
De voordelen van deze benadering zijn:
- Er wordt niet overhaast en obsessief besloten tot een gedeeltelijke verdubbeling, die veel 


hierboven gesignaleerde extra problemen met zich mee kunnen brengen;
- Er ligt niet direct een risico de € 90 mljn te overschrijden; er is meer tijd na te gaan wat er 


uiteindelijk wel of niet nodig is aan verbeteringen;
- Er is ruimte om tot een weloverwogen integrale besluitvorming te komen, welke veiligheid, 


doorstroming van verkeer, bescherming van kwetsbare natuur, aandacht voor klimaat, 
aantrekkelijkheid van de Hondsrug en het woongenot ten goede komt;


- Er is ruimte opnieuw goede communicatie met de burgers te hebben.
Met dit voorstel wordt dus niet besloten de gedeeltelijke verdubbeling uit te sluiten, maar wordt wel 
de mogelijkheid geopend plannen te heroverwegen op grond van de resultaten van de evaluatie.


4.5 Nieuwe aanplant voor gekapte bomen.
We stellen voor om, waar sprake is van het kappen van bomen ten behoeve van de de 
ongelijkvloerse kruisingen en reeds gerealiseerde verbredingen zorg te dragen voor herbeplanting; 
dit in het kader van de Nationale Bossenstrategie die door de Provincie is geaccepteerd. Geschikte 
plaatsen kunnen zijn de zogenaamde ‘geluidsgaten’  langs de weg in de omgeving van de dorpen.


4.6  Uitvoering van tijdelijke veiligheidsmaatregelen
De Provincie heeft eerder aangegeven om voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke 
maatregelen te nemen die de veiligheid van de weggebruikers te goede komen. Wij stellen voor 
daar uitvoering aan te geven. 
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De meest voor de hand liggende oplossingen die direct de veiligheid ten goede komen zijn:
- goede snelheidscontroles(Al op twintig Nederlandse N-wegen is met succes een trajectcontrole 


ingevoerd. Dit kan een suggestie zijn voor de N34);
- vooralsnog tijdelijke beperking van de maximum snelheid. Hiervoor zal het mogelijk noodzakelijk 


zijn de groene streep tijdelijk te verwijderen.2
- duidelijke objecten op de middenberm die inhalen niet logisch of onaantrekkelijk maken (zoals in 


Zeeland is gedaan)
- een inhaalverbod, geheel of gedeeltelijk over het hele traject Emmen - de Punt.
Een combinatie van verschillende suggesties is mogelijk.


4.7  Geen verhoging stikstofneerslag door meer bouw, meer verkeer en hogere snelheden
Het stikstofprobleem, onderdeel van het onderzoek t.b.v. de MER , verdient aparte aandacht 
vanwege de de landelijke inzet om het N-niveau terug te dringen. Het lijkt erop dat de agrarische 
sector gaat fungeren als een soort van Kop van Jut. Het is evenwel bekend dat in andere sectoren 
evengoed gewerkt wordt aan het terugdringen van het stikstof niveau. Met een andere mindset bij 
de ontwikkeling van de N34, die door een zeer kwetsbaar en mooi gebied loopt, zouden onze 
weggebruikers zich solidair verklaren met de agrarische sector middels een gezamenlijke inzet de 
stikstofuitstoot en -neerslag terug te dringen en de diversiteit in natuur en milieu terug te brengen 
en te behouden.
Maatregelen die daarop van toepassing zijn kunnen naar aanleiding van de door ons voorgestelde 
evaluatie worden vastgesteld.


4.8  Aanleg spoorlijn bespoedigen
Tegelijkertijd met de herinrichting van de N34 willen wij nadrukkelijk aandacht vragen voor de 
spoedige ontwikkeling van de spoorlijn tussen Emmen en Groningen, welke al jaren in 
programma’s wordt vermeld. Die spoorlijn heeft een even grote functie bij de ontsluiting van Oost- 
en Zuidoost Drenthe.


In afwachting van uw reactie,


Namens de leden van de Groep Borger-Odoorn


Albert de Jong
Tiekamp 2
9533 PM Drouwen
T:  06 5238 1262
E:  albertjcdejong@yahoo.com


 https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/limitation-de-la-vitesse-a-80-km-h/securite-2


routiere-la-limitation-a-80-km-h-sur-les-routes-a-t-elle-fait-baisser-la-mortalite_5288542.html


De invoering van max 80 km op departementale  wegen in Frankrijk in 2021 heeft geleid tot een 
daling van dodelijke ongelukken met 16%. Onlangs hebben 45 departementen de limiet weer 
verhoogd tot 90 KM waardoor het aantal dodelijke ongelukken weer met 16% omhoog is gegaan. 
De snelheidsbeperking heeft een duidelijke invloed op het aantal dodelijke ongelukken en 
ongetwijfeld ook op de niet dodelijke.
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Lijst van mede ondertekenaars


naam woonplaats e-mail


Hilke Alkema Drouwen maaikesbrievenbus@live.nl


Maaike Alkema Drouwen maaikesbrievenbus@live.nl


Peter Arends Valthe pleendert.arends@planet.nl 


Hink Been Drouwen hinkbeen@gmail.com


Max Becherer Drouwen max.becherer@hetnet.nl


Sjoukje Becherer Drouwen max.becherer@hetnet.nl


Remco Bosschers Exloo evelien_horstmann@hotmail.com


Aad van Grevenbroek Bronnegerveen jabier@planet.nl


Denia van Grevenbroek Bronnegerveen jabier@planet.nl


Pieter de Groot Drouwen pjdegroot@ziggo.nl


Evert van den Ham Drouwen e.van.den.ham@casema.nl


Gerty van den Ham Drouwen e.van.den.ham@casema.nl


Evelien Horstmann Exloo evelien_horstmann@hotmail.com


Laura de Jong Drouwen lwdejong@yahoo.com


Henk Kleve Drouwen henkkleve@hotmail.com


Kees Klomp Drouwen klomp@thriveinstitute.nl


Marion Klomp-Wielinga Drouwen klomp@thriveinstitute.nl


Anja Kok Ees ackok21@gmail.com


Laurens Korste Drouwen laurenskorste@gmail.com


Leonie Koster Drouwen abvanderlaan@hotmail.com


Jeroen Korving Drouwen jeroen.korving@hotmail.com


Lidy Kuiper Drouwen arkuiper@hotmail.com


Anton v.d. Laan Drouwen abvanderlaan@hotmail.com


Lucienne Lenstra Drouwen msn.guus@live.nl


Primula Loven Drouwen rp.loven@icloud.com


Rob Loven Drouwen rp.loven@icloud.com


Peter Marseille Ees petermarseille15@gmail.com


Rina Ooms-Goutziers Bronnegerveen rina1ooms@gmail.com


Denise Roosjen Drouwen deniseroosjen@gmail.com


Jeanet Smit Drouwen laurenskorste@gmail.com


naam
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Marlies van Soest Drouwen albert_marlies@yahoo.com


Mandy Stoffels Drouwen marenstoffels@hotmail.com


Maren Stoffels Drouwen marenstoffels@hotmail.com


Frank Stoovelaar Valthe stoov034@planet.nl


Donald Tiemens Bronnegerveen estiemens@tutanota.com


Esther Tiemens Bronnegerveen estiemens@tutanota.com


Jesse Tiemens Bronnegerveen estiemens@tutanota.com


Sam Tiemens Bronnegerveen estiemens@tutanota.com


Rosanna Tiemens Bronnegerveen estiemens@tutanota.com


Jan Veldman Valthe jan1.veldman@planet.nl


Annemiek de Vries Valthe jan1.veldman@planet.nl


woonplaats e-mailnaam
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AAN: 

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
Postbus 122, 
9400 AC Assen. 
En per mail: post@drenthe.nl  

Onderwerp: reactie op de “Bekendmaking Kennisgeving Voornemen en Participatie 
 gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten” 

1 september 2022

Geacht college,

Wij geven met deze brief een reactie op de “Bekendmaking Kennisgeving Voornemen en 
Participatie gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten” in het Provinciaal Blad 
d.d. 7 juli 2022. U beoogt hiermee een projectbesluit vast te stellen zonder dat hier een
voorkeursbeslissing als bedoeld in artikel 5.49 van de Omgevingswet aan vooraf gaat.

Bij de verkenning vergaart u kennis en inzichten over de aard van de opgave, de voor de fysieke 
leefomgeving relevante ontwikkelingen en de mogelijke oplossingen voor de opgave. 
Arcadis stelt intussen een MER op, welk rapport in het najaar 2023 wordt verwacht.

Uw uitgangspunten bij deze verkenning zijn:
- De N34 blijft een regionale stroomweg: een regionale stroomweg is een autoweg met een

maximumsnelheid van 100 km/h en ongelijkvloerse kruisingen. Oplossingsrichtingen zijn alleen
reëel voor zover deze functie behouden blijft en tevens kan voldoen aan alle landelijke en
provinciale richtlijnen.

- Alle oplossingsrichtingen dienen uit te gaan van het eindbeeld waarbij de N34 wordt
verdubbeld . Deze randvoorwaarde is van belang om te voorkomen dat op een later moment de1

gevonden oplossing ingrijpend moet worden herzien. Een dergelijke aanpassing zou gepaard
gaan met hoge kosten.

- De oplossingsrichting mag het budget van €90 miljoen euro niet overschrijden.

1. Verkenning in de geest van de omgevingswet

Wij zien het als positief dat de Gedeputeerde Staten wil handelen in de geest van de nog in te 
voeren Omgevingswet. De verwachte ingangsdatum van die wet is 1 januari 2023. 
Het beoogde projectbesluit zal ons inziens pas kunnen worden genomen in of na 2023. Wij gaan 
er namelijk van uit dat de resultaten van de MER onontbeerlijk zijn voor de te kiezen 
oplossingsrichtingen en daarmee niet te omzeilen door welk besluit dan ook.
Een ander punt is dat in diezelfde geest van de omgevingswet enkele jaren geleden al een beroep 
is gedaan op het meedenken van burgers en organisaties. Daartoe is de concept-notitie 
‘Reikwijdte en Detailniveau Gedeeltelijke Verdubbeling N34’, uitgebracht in 2020. Op die notitie zijn 
vele tientallen reacties gekomen welke zijn verzameld in de ‘Reactienota Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau’ (september 2020). Het zal u niet verbazen als vele organisaties zullen menen dat zij    
- dus -  al hebben gereageerd. Waarom nu opnieuw? Dit zal mogelijk tot gevolg hebben dat er op
deze nieuwe poging veel minder reacties komen, zeker nu de periode valt in de zomervakantie en
veel mensen afwezig zijn.

 Wij stellen wel vast dat het gaat om hooguit een gedeeltelijke verdubbeling.1
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Indertijd zijn alle reacties die niet voldeden aan de hierboven aangehaalde uitgangspunten door u 
terzijde geschoven als niet relevant of niet terecht. Dit vinden wij niet juist. De reacties zijn 
gebaseerd op een breder perspectief dan alleen het belang van verkeer dat van A naar B gaat. Zij 
betreffen nl ook aandacht voor klimaat, natuur en milieu, landschappelijke waarden en 
aantrekkelijke leefomgeving.

2. Ons eerder ingenomen standpunt

Wij - inwoners uit de gemeente Borger-Odoorn - hebben onze zienswijze rechtstreeks aan de 
politieke leiders van Borger-Odoorn en via het weekblad Week-In-Week-Uit d.d. 1 maart 2022 al 
kenbaar gemaakt. Overigens zijn daarop veel positieve reacties van inwoners van Borger-Odoorn 
en van daarbuiten gekomen.
In het kort komt onze eerder vastgestelde zienswijze neer op: wél ongelijkvloerse kruisingen; geen 
verdubbeling; verlaging van maximum snelheid; een inhaalverbod op een deel van de N34; het 
stimuleren van maatregelen die te hard rijden en inhalen frustreren; de aanleg van bosranden 
langs de N34 ter hoogte van geluidsgaten; een combinatie met eventueel andere geluidswerende 
maatregelen.
De onderbouwing van deze zienswijze betreft zowel de veiligheid van de weggebruikers als de 
bescherming van natuur en milieu en het woongenot van de inwoners van rond de N34. 

3. Problemen waar het om gaat

De N34 heeft in haar bestaan een aantal duidelijke problemen opgeleverd: 
- er gebeuren teveel verkeersongelukken en
- de doorstroming van het verkeer laat te wensen over.
De meeste ongelukken gebeuren/gebeurden bij op- en afritten en/of door onverantwoorde
inhaalacties. Hoewel de onveilige situatie niet komt door de weg op zich, maar door het gedrag
van de automobilist is het zaak te bezien op welke wijze de weg dat onverantwoorde gedrag kan
opvangen.

Maar….

….  bij de voorgenomen gedeeltelijke verdubbeling na de realisatie van ongelijkvloerse kruisingen 
en de oplossing van het knelpunt Gieten komen er een aantal nieuwe problemen bij die de 
aandacht verdienen: 
- De kans is groot dat de verwachte grotere neerslag van stikstof de natuur nog meer zal belasten

dan nu het geval is. Het zal drukker worden op de weg en de gemiddelde snelheid zal zeker
stijgen (zie de ontwikkeling op de N33).

- Er ontstaan nieuwe knelpunten, nl waar de vier stroken weer overgaan in twee stroken.
Onverantwoord rijgedrag zal nl - juist op die punten - blijven bestaan.

- Een (gedeeltelijke) verbreding van de weg van twee naar vier rijstroken tast (het zicht op) de
unieke en aantrekkelijke omgeving van de Hondsrug (UNESCO erfgoed) ernstig aan. De mooie
omgeving met verschillende Natura-2000 gebieden verandert onomkeerbaar door een drukkere
verkeersader met meer verkeer, meer lawaai, meer onrust, meer risico voor fauna en flora.

- Het woongenot van vele duizenden mensen wordt geweld aangedaan door meer geluidsoverlast
en meer verkeer door de dorpen (denk onder andere aan Borger en Exloo).

- De gehele Hondsrug als toeristisch aantrekkelijk gebied wordt hierdoor aangetast.
- Hierbij zijn een aantal problemen waar Arcadis zich over buigt voor haar rapportage nog niet

vermeld.
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4. Oplossingsrichtingen

Wij kiezen met onze suggesties voor een positief kritische benadering.
We gaan ervan uit dat Gedeputeerde Staten net als wij uit zijn op goede communicatie, respect 
voor elkaars mening en goede besluitvorming, waarbij inzichten en standpunten van bestuurders 
en burgers serieus genomen worden en herkenbaar zijn terug te vinden in de gekozen 
oplossingen. U vraagt niet voor niets mee te denken over oplossingsrichtingen.

De N34 is bestempeld als een ‘regionale stroomweg’, een type weg die bestemd is om veel 
verkeer te verwerken en het verkeer door te laten stromen met zo min mogelijk oponthoud. 
In het algemeen - deze informatie komt uit andere bron - geldt dat de stroomweg bij voorkeur 
ongelijkvloers is met een maximumsnelheid van minimaal 100 km/h. Daarom dient een stroomweg 
een fysieke middenbermafscheiding te hebben. Maar ook op een enkelbaans (twee stroken-) weg 
moet het mogelijk kunnen zijn om in te halen. De keuze is gemaakt om in dat geval te werken met 
de groene streep tussen de doorgetrokken asstrepen. Hoewel het eerst mogelijk was om waar 
nodig een limiet van 80 km/uur te hanteren is later bij gerechtelijke uitspraak besloten dat op die 
wegen dan toch een maximum snelheid van niet lager dan 100 km/uur geldt.

Dat geldt op dit moment dus ook voor de N34.
Waar het in de onderhavige procedure om gaat is het gedeelte van de N34 tussen Emmen en de 
Punt.
Hoewel de reacties op de notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau Gedeeltelijke Verdubbeling N34’ 
indertijd grotendeels niet zijn gehonoreerd moeten wij toch vaststellen dat aan veel van die 
reacties deskundige mensen/organisaties hebben gewerkt. In het kader van de Omgevingswet zal 
ons inziens opnieuw bekeken moeten worden in hoeverre de basiseisen van de Provincie 
onverkort gehandhaafd kunnen worden.
De Provincie acht het onbespreekbaar om de kenmerken van de ‘stroomweg’ ter discussie te 
stellen. Het uitgangspunt is dat de N34 volgens de kennisgeving in het Provinciaal Blad van 
Drenthe een belangrijke rol speelt voor de ontsluiting van Oost- en Zuidoost Drenthe. 
Hoe breder de weg wordt des te meer verkeer zal van die weg gebruik maken; de bekende 
aanzuigende werking. Het betreft dan vooral verkeer vanuit andere delen van ons land en vanuit 
Duitsland. Dat zal de A28 en de A31 gaan ontlasten ten koste van de Hondsrug. Wij achten dat 
een onwenselijke ontwikkeling. 

Wij willen een lans breken voor een integrale benadering voor de Hondsrug, welk gebied in het 
verleden bewoond is geraakt juist vanwege haar specifieke ligging, verheven boven - indertijd -
minder geschikte grond voor agrarische activiteiten en bewoning. De rijke geologische 
geschiedenis, de agrarische cultuur, de natuurlijke omgeving en de rust die ook zoveel toeristen 
trekt, is het waard beschermd te worden. 
De Hondsrug is een gebied dat alleen zijn specifieke karakter en kwetsbare natuur kan behouden 
als het beschermd wordt tegen steeds meer overlast van verkeer en economische hectiek, welke 
niet zozeer ten goede zal komen aan dit deel van Drenthe, maar vooral aan economisch verkeer 
uit andere delen van het land en Duitsland. 
Voor Drenthe geldt niet alleen dat een minder ingrijpende aanpak van de N34 voldoet om een 
betere veiligheid en een goede doorstroming te bereiken, maar ook dat de aantrekkelijkheid van 
het gebied daarmee behouden blijft. 

Vooralsnog willen we in deze fase van het proces uitgaan van de voorwaarden zoals de Provincie 
die op dit moment hanteert om niet alle ontwikkelingen te vertragen. Dat doen we met acht 
voorstellen 
- die het werken aan een veiliger weg en betere doorstoom van het verkeer niet frustreren,
- maar die momenten van evaluatie en bezinning in zich bergen, zodat belangrijke ontwikkelingen

met betrekking tot economie, mobiliteit, natuur en milieu invloed kunnen hebben op de
uiteindelijke besluitvorming.

Met deze informatie in ons achterhoofd komen wij met de volgende oplossingsrichtingen:
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4.1  Verruiming reactieperiode
Vooraf verzoeken wij u om het onder hoofdstuk 1 gesignaleerde probleem te verhelpen door de 
reactieperiode alsnog te verruimen. Als het erom gaat de Drentenaren een eerlijke kans te geven 
met een reactie te komen dan is de datum van 7 september 2022 niet reëel. Met een nieuwe 
aankondiging in de dag- en weekbladen kan Gedeputeerde Staten een ruimere reactietijd 
aanbieden van een aantal maanden; bijv. tot 1 november 2022. Vanwege de MER kan o.i. de 
termijn officieel zelfs niet eerder sluiten dan op het moment dat het rapport is uitgebracht in 2023.

4.2 Wachten op resultaten MER
Wij stellen voor - ten overvloede - om de MER van Arcadis af te wachten voordat gekomen wordt 
tot definitieve besluitvorming. 

Wat ons betreft zijn de volgende voorstellen mede afhankelijk van de resultaten van de MER.

4.3 Loskoppeling Gieten en gedeeltelijke verdubbeling; eerst het knelpunt Gieten oplossen
Wij stellen  voor om na de reeds gerealiseerde ongelijkvloerse kruisingen eerst het knelpunt Gieten 
op te lossen. Dit zal het probleem van de huidige opstoppingen en filevorming op de N34 zeer 
waarschijnlijk oplossen. Tot nu toe zijn de herinrichting en de gedeeltelijke verdubbeling telkens in 
één adem genoemd. Het voorstel is die twee projecten van elkaar los te koppelen. Dit geeft ruimte 
voor een herbezinning op het verder te volgen traject.

4.4 Daarna een lange evaluatieperiode vóór er verdere besluiten genomen worden
Wij stellen voor om na de herinrichting van het knelpunt Gieten een lange evaluatieperiode in te 
bouwen alvorens wordt besloten tot al of niet verdere gedeeltelijke verdubbeling. Dit om de 
effecten van de tot dan toe genomen maatregelen goed in beeld te krijgen. Het gaat om 
doorstroming, verkeersveiligheid, belasting van natuur en milieu, woongenot omwonenden en de 
aantrekkelijkheid van de Hondsrug, ook voor toeristen. 
In deze periode kunnen verschillende varianten worden bekeken ten behoeve van de evaluatie, 
waarbij over de grenzen van afzonderlijke belangen heen wordt nagedacht. Denk aan 
verschillende maatregelen die de veiligheid, natuur en milieu nog verder ten goede komen.
De voordelen van deze benadering zijn:
- Er wordt niet overhaast en obsessief besloten tot een gedeeltelijke verdubbeling, die veel

hierboven gesignaleerde extra problemen met zich mee kunnen brengen;
- Er ligt niet direct een risico de € 90 mljn te overschrijden; er is meer tijd na te gaan wat er

uiteindelijk wel of niet nodig is aan verbeteringen;
- Er is ruimte om tot een weloverwogen integrale besluitvorming te komen, welke veiligheid,

doorstroming van verkeer, bescherming van kwetsbare natuur, aandacht voor klimaat,
aantrekkelijkheid van de Hondsrug en het woongenot ten goede komt;

- Er is ruimte opnieuw goede communicatie met de burgers te hebben.
Met dit voorstel wordt dus niet besloten de gedeeltelijke verdubbeling uit te sluiten, maar wordt wel
de mogelijkheid geopend plannen te heroverwegen op grond van de resultaten van de evaluatie.

4.5 Nieuwe aanplant voor gekapte bomen.
We stellen voor om, waar sprake is van het kappen van bomen ten behoeve van de de 
ongelijkvloerse kruisingen en reeds gerealiseerde verbredingen zorg te dragen voor herbeplanting; 
dit in het kader van de Nationale Bossenstrategie die door de Provincie is geaccepteerd. Geschikte 
plaatsen kunnen zijn de zogenaamde ‘geluidsgaten’  langs de weg in de omgeving van de dorpen.

4.6  Uitvoering van tijdelijke veiligheidsmaatregelen
De Provincie heeft eerder aangegeven om voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke 
maatregelen te nemen die de veiligheid van de weggebruikers te goede komen. Wij stellen voor 
daar uitvoering aan te geven. 
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De meest voor de hand liggende oplossingen die direct de veiligheid ten goede komen zijn:
- goede snelheidscontroles(Al op twintig Nederlandse N-wegen is met succes een trajectcontrole

ingevoerd. Dit kan een suggestie zijn voor de N34);
- vooralsnog tijdelijke beperking van de maximum snelheid. Hiervoor zal het mogelijk noodzakelijk

zijn de groene streep tijdelijk te verwijderen.2
- duidelijke objecten op de middenberm die inhalen niet logisch of onaantrekkelijk maken (zoals in

Zeeland is gedaan)
- een inhaalverbod, geheel of gedeeltelijk over het hele traject Emmen - de Punt.
Een combinatie van verschillende suggesties is mogelijk.

4.7  Geen verhoging stikstofneerslag door meer bouw, meer verkeer en hogere snelheden 
Het stikstofprobleem, onderdeel van het onderzoek t.b.v. de MER , verdient aparte aandacht 
vanwege de de landelijke inzet om het N-niveau terug te dringen. Het lijkt erop dat de agrarische 
sector gaat fungeren als een soort van Kop van Jut. Het is evenwel bekend dat in andere sectoren 
evengoed gewerkt wordt aan het terugdringen van het stikstof niveau. Met een andere mindset bij 
de ontwikkeling van de N34, die door een zeer kwetsbaar en mooi gebied loopt, zouden onze 
weggebruikers zich solidair verklaren met de agrarische sector middels een gezamenlijke inzet de 
stikstofuitstoot en -neerslag terug te dringen en de diversiteit in natuur en milieu terug te brengen 
en te behouden.
Maatregelen die daarop van toepassing zijn kunnen naar aanleiding van de door ons voorgestelde 
evaluatie worden vastgesteld.

4.8  Aanleg spoorlijn bespoedigen
Tegelijkertijd met de herinrichting van de N34 willen wij nadrukkelijk aandacht vragen voor de 
spoedige ontwikkeling van de spoorlijn tussen Emmen en Groningen, welke al jaren in 
programma’s wordt vermeld. Die spoorlijn heeft een even grote functie bij de ontsluiting van Oost- 
en Zuidoost Drenthe.

In afwachting van uw reactie,

Namens de leden van de Groep Borger-Odoorn

Albert de Jong

 https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/limitation-de-la-vitesse-a-80-km-h/securite-2

routiere-la-limitation-a-80-km-h-sur-les-routes-a-t-elle-fait-baisser-la-mortalite_5288542.html

De invoering van max 80 km op departementale  wegen in Frankrijk in 2021 heeft geleid tot een 
daling van dodelijke ongelukken met 16%. Onlangs hebben 45 departementen de limiet weer 
verhoogd tot 90 KM waardoor het aantal dodelijke ongelukken weer met 16% omhoog is gegaan. 
De snelheidsbeperking heeft een duidelijke invloed op het aantal dodelijke ongelukken en 
ongetwijfeld ook op de niet dodelijke.
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Lijst van mede ondertekenaars

naam woonplaats e-mail

Hilke Alkema Drouwen

Maaike Alkema Drouwen

Peter Arends Valthe

Hink Been Drouwen

Max Becherer Drouwen

Sjoukje Becherer Drouwen

Remco Bosschers Exloo

Aad van Grevenbroek Bronnegerveen

Denia van Grevenbroek Bronnegerveen

Pieter de Groot Drouwen

Evert van den Ham Drouwen

Gerty van den Ham Drouwen

Evelien Horstmann Exloo

Laura de Jong Drouwen

Henk Kleve Drouwen

Kees Klomp Drouwen

Marion Klomp-Wielinga Drouwen

Anja Kok Ees

Laurens Korste Drouwen

Leonie Koster Drouwen

Jeroen Korving Drouwen

Lidy Kuiper Drouwen

Anton v.d. Laan Drouwen

Lucienne Lenstra Drouwen

Primula Loven Drouwen

Rob Loven Drouwen

Peter Marseille Ees

Rina Ooms-Goutziers Bronnegerveen

Denise Roosjen Drouwen

Jeanet Smit Drouwen

naam
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Marlies van Soest Drouwen

Mandy Stoffels Drouwen

Maren Stoffels Drouwen

Frank Stoovelaar Valthe

Donald Tiemens Bronnegerveen

Esther Tiemens Bronnegerveen

Jesse Tiemens Bronnegerveen

Sam Tiemens Bronnegerveen

Rosanna Tiemens Bronnegerveen

Jan Veldman Valthe

Annemiek de Vries Valthe

woonplaats e-mailnaam
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