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AAN: 
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
Postbus 122, 
9400 AC Assen. 
én per mail: post@drenthe.nl  
 
Onderwerp: reactie gedeeltelijke verdubbeling N34 
 
 9 augustus 2022 
 
 
Geachte college, 
 
Wij namen kennis van de “Bekendmaking Kennisgevingen Voornemen en Participatie 
gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten”, zoals onder meer 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad dd 7 juli 2022 en enkele huis-aan--huisbladen dd 13 
juli 2022. Volgens de publicatie in het Provinciaal Blad heeft “een ieder” de mogelijkheid 
om binnen de in de publicatie gestelde randvoorwaarden “oplossingsrichtingen aan te 
dragen” vanaf 7 juli tot 7 september 2022; volgens de publicatie in genoemde huis-aan-
huisbladen kunnen “belanghebbenden” reageren op de kennisgevingen gedurende 6 
weken, van 13 juli tot 23 augustus 2022. 
 
Samenvatting oplossingsrichtingen 

1. De mogelijke gedeeltelijke verdubbeling van de N34 los koppelen van de 
reconstructie van het verkeersplein Gieten en voorrang verlenen aan deze 
reconstructie; na de reconstructie nagaan of er verder nog iets moet gebeuren en 
zo ja, wat. 

2. De veiligheid op de N34 verbeteren door inhalen onmogelijk te maken; 
3. De thans lopende kennisgevingsprocedure stoppen; 
4. Een nieuwe participatieprocedure starten nadat de MER-resultaten bekend zijn; 
5. De zienswijzen uit 2020 betrekken bij huidige/verdere procedures; 
6. Degenen, die een zienswijze hebben ingediend in 2020 actief betrekken bij de 

huidige/verdere procedures. 
 
Wij vinden de publicaties onbegrijpelijk, verwarrend, onjuist en overbodig om de 
navolgende redenen. 
1. 
Gedeputeerde Staten geven kennis van het voornemen om een planologische procedure 
te verkennen, gebaseerd op de Omgevingswet, die nog niet in werking is getreden. Het is 
de bedoeling dat er een projectbesluit komt om een complex project mogelijk te maken. 
Verder geven Gedeputeerde Staten kennis van de wijze, waarop burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen hierbij worden betrokken. 
Wij hebben hierover de volgende opmerkingen: 

a. Wij wijzen er op dat de Omgevingswet niet in werking is getreden. Het is dan ook 
onjuist om vooruitlopende daarop (wellicht 1 januari 2023 mits aan een tweetal 
door de Eerste Kamer gestelde randvoorwaarden wordt voldaan) nu al op de 
inwerkingtreding te anticiperen. Het zou juist en correct zijn geweest om de in- 
werkingtreding van de wet af te wachten. 

b. Op 3 maart 2020 publiceerde Gedeputeerde Staten een kennisgeving: 
“Kennisgeving planvoornemen gedeeltelijke verdubbeling Hunebedhighway N34 
en reconstructie verkeersplein Gieten en MER-procedure”. De kennisgeving hield 
in het voornemen om voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en voor 
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genoemde reconstructie een planologisch inpassingsplan, gebaseerd op artikel 
3.26 WRO dan wel een projectbesluit, zoals bedoeld in de Omgevingswet, voor te 
bereiden. Tevens hield de kennisgeving in om een MER-procedure te starten. De 
kennisgeving vervolgt: “Met deze kennisgeving geeft het bevoegd gezag aan dat zij 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de projectprocedure gaat toepassen 
indien het planvoornemen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp-besluit ter inzage 
wordt gelegd. Tevens geeft het bevoegd gezag aan dat de “Verkenning” naar de mogelijke 
oplossingsrichtingen zoals bedoeld in de Omgevingswet hiermee van start gaat en dat de eerste stap 
hiervoor het publiceren van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gedeeltelijke verdubbeling 
N34 betreft. Op 5 maart 2020 werd de concept-notitie ter inzage gelegd en vanaf die 
datum bestond de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. 87 Personen/instanties 
hebben daarvan gebruik gemaakt. Deze notitie is door Provinciale Staten op 16 
december 2020 ongewijzigd vastgesteld. Nagenoeg alle zienswijzen zijn 
ongegrond verklaard. 
 
Wij stellen vast dat het volgen van een planologische procedure op grond van de 
Omgevingswet al heeft plaatsgevonden, dat de Verkenning naar 
oplossingsrichtingen toen van start is gegaan, en dat als eerste stap het 
publiceren van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau is geweest. Dit leidt 
tot een aantal conclusies: 
1. De thans aan de orde zijnde kennisgevingen zijn overbodig, want de 

procedure is al gevoerd. 
2. Het voeren van die procedure heeft uiteindelijk geleid tot vaststelling van de 

Notitie Reikwijdte. 
3. Het is volstrekt onduidelijk wat er met de actuele Kennisgevingen wordt 

beoogd. 
4. Indien deze Kennisgevingen gehandhaafd blijven dienen de 87 reeds 

ingediende zienswijzen thans als reactie op die kennisgevingen te worden 
aangemerkt. 

5. Gedeputeerde Staten zorgen, met de nieuwe Kennisgevingen voor verwarring. 
Rondom ons heen is de meest geuite opmerking: “We hebben toch al 
gereageerd”, met de toevoeging: “door met een nieuwe kennisgeving te 
komen en door de ontstane verwarring zullen vele geïnteresseerden niet meer 
reageren, hetgeen toch niet de bedoeling zal en kan zijn?”. 

 
2. 
Wij stellen vast dat de nieuwe Kennisgevingen, zoals vermeld in de huis-aan-huisbladen 
zeer beknopt zijn en tot veel onbegrip leiden, mede omdat begrippen als: verkenning, 
aard van de opgave, projectbesluit, voor de fysieke leefomgeving relevante aspecten en 
oplossingsrichtingen, niet nader worden geduid. 
 
3. 
Wij stellen vast dat: 
X in eén bekendmaking de reactietermijn 9 weken bedraagt en in andere 
bekendmakingen 6 weken. Ook de ingangsdatum verschilt; 
X in één bekendmaking “een ieder” kan reageren en in andere bekendmakingen 
“belanghebbenden”(zonder aan te geven wat het criterium hiervoor is). 
 
4. 
Gedeputeerde Staten kiezen nadrukkelijk voor een projectbesluit op grond van de 
Omgevingswet. Naast het gestelde onder 1.a. merken wij op dat deze keuze niet wordt 
beargumenteerd terwijl dat wel dient te geschieden: de wet geeft aan dat Gedeputeerde 
Staten “kunnen” en niet “moeten”. De noodzaak dient te worden aangetoond. En die 
noodzaak is er niet, immers: volgens een verkeersrapport van de provincie en het 
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gestelde in de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau, blz. 26 (“Op de rest van het traject 
van de N34 worden tot 2040 geen afwikkelingsproblemen verwacht”; de verhouding tussen de 
verkeersintensiteit en de capaciteit van de weg blijft overal onder de grenswaarde van 0,80”) is de 
capaciteit van de weg tot 2040 voldoende.  
Daarnaast is de weg als zodanig veilig. Zij wordt onveilig gemaakt door het gedrag van 
weggebruikers, met alle gevolgen van dien. Vandaar dat wij steeds hebben gepleit voor 
een inhaalverbod en/of het fysiek onmogelijk maken van inhalen, zodanig dat 
hulpdiensten niet worden gehinderd. Van een complex infrastructureel probleem is geen 
sprake. Dus is een projectbesluit niet aan de orde. Het kenmerk van een projectbesluit is 
tweeledig: het brengt alle te wijzigen regels en toestemmingen in één besluit samen met 
als voordeel: tijdwinst; nadeel is dat er veel minder mogelijk is op het gebied van 
rechtsbescherming. In dat kader wijzen wij er op dat Gedeputeerde Bijl bij de vaststelling 
van genoemde Notitie Reikwijdte nadrukkelijk heeft verklaard dat men o.a. bij het 
wijzigen van bestemmingsplannen e.d. meer dan voldoende gelegenheid krijgt om 
bezwaar te maken c.q. beroep in te stellen; hij zei dat met name omdat volgens hem 
tegen de vaststelling van de Notitie bezwaar/beroep niet mogelijk was.  
Door het nemen van een projectbesluit wordt dit alles omzeild, hetgeen uit een oogpunt 
van rechtsbescherming ongewenst is. 
 
5. 
Reeds eerder hebben wij aangegeven dat uit de gevoerde procedures de afgelopen twee 
jaar ten minste twee conclusies moeten worden getrokken: 

a. Iedere keer wordt de indruk gewekt dat de gedeeltelijke verdubbeling er zal en 
vooral moet komen; zo nodig met stoom en kokend water. Hadden Gedeputeerde 
Staten dit jaar kritiek op het rijk omdat rijksbesluiten er door werden gedrukt 
zonder de provincie daarbij te betrekken (bijvoorbeeld de nieuwe indeling van het 
luchtruim, opgesteld door het ministerie, waartegen de provincie Drenthe bezwaar 
maakte, onder meer omdat zij zich niet serieus genomen voelde; en natuurlijk de 
recente  ontwikkelingen inzake de stikstofproblematiek, waarbij de provincie haar 
eigen koers vaart); ten aanzien van de N34 doet de provincie Drenthe echter niet 
anders. Van de projecten “Betuwelijn” en “Windmolens in het Oosten van 
Drenthe” is kennelijk niets geleerd. 

b. De kwaliteit van de procedures schiet ernstig te kort en is structureel ondermaats: 
wij verwijzen naar de procedure, die leidde tot de vaststelling van de Notitie 
Reikwijdte en het niet nakomen van de toezegging aan ons om ons te informeren 
op gelijke wijze als de leden van Provinciale Staten zijn geïnformeerd medio 
januari jl. Wij denken dat er een verband is met ad a. Dat wordt bevestigd door 
de door Gedeputeerde Staten recent gegeven - zeer te betwisten - antwoorden op 
vragen van Statenleden hierover. 

c. Ter ondersteuning van ad a. en b. wijzen wij op een tweetal artikelen in DvhN: 
één van 31 januari 2020 en één van 26 juli 2022: 
• 31.1.20: de redactie van DvhN wijst er op dat inspraak op de zogenaamde 

alternatieven (4 mogelijkheden om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen) geen 
eensluidend resultaat zal opleveren, hetgeen natuurlijk ook de bedoeling is 
van de provincie; “het is een bureaucratisch proces, waarna de partij, die alles 
in gang zette (de provincie) kan uitvo0eren wat zij voor ogen had”. 

• 26.7.22: in een opiniestuk van de heer Elbert Westerbeek uit Emmen wordt 
een pleidooi gehouden voor het geven van medebeslissingsrecht aan 
inwoners. Wat daar ook van zij, een deel van het artikel betreft een voorbeeld 
van hoe het niet moet:  het gaat om gevoerde procedures inzake de N34: 
“Inspraakprocedures blijken vaak een wassen neus, de provincie besluit 
uiteindelijk toch wat zij wil. Dat is althans het beeld dat over blijft. Zie de 
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recente casussen rond de N34. De afstand tussen de bestuurlijke werkelijkheid 
en de werkelijkheid van de inwoners is vaak ene heel andere”. 

 
6. 
Duidelijk is dat de communicatie naar alle betrokkenen/belanghebbenden en naar “een 
ieder” ernstig te wensen over laat. De kennisgeving inzake “Participatie” is daar ook een 
voorbeeld van. Al jaren en ook nu wijzen Gedeputeerde Staten op “een intensief 
participatietraject”, met name bestaande uit focusgroepen, inloopbijeenkomsten en een 
Nieuwsbrief. Een focusgroep heeft echter geen enkele status en de deelnemers er aan 
evenmin. Wij pleiten er al geruime tijd voor om alle 87 “zienswijzers” bij de huidige en 
verder te nemen maatregelen actief te betrekken, immers zij hebben eerder blijk 
gegeven van grote betrokkenheid én deskundigheid! Tot nu toe heeft ons pleidooi geen 
succes opgeleverd. Een gemiste kans. 
 
Oplossingsrichtingen: 

a. Tot op heden kent het project twee delen: het (mogelijk) gedeeltelijk verdubbelen 
van de N34 én de reconstructie van het verkeersplein Gieten. Ieder is het er over 
eens dat er met dit plein snel iets moet gebeuren; tegelijk kan worden vastgesteld 
dat de gedeeltelijke verdubbeling nog lang onderwerp van discussie, bezwaar en 
beroep zal zijn en dat de lopende procedure inmiddels ook nog aanmerkelijk is 
vertraagd. Dus ligt het voor de hand om beide elementen los te koppelen en snel 
met de reconstructie aan de slag te gaan. Vasthouden aan één project betekent 
dat Gedeputeerde Staten de noodzaak tot reconstructie niet serieus nemen. Na de 
reconstructie kan worden gezien of er verder nog iets moet gebeuren en zo ja, 
wat. 

b. Er is voor wat betreft de mogelijk gedeeltelijke verdubbeling van de N34 alle 
aanleiding te stoppen met de gehele procedure; gedeeltelijke verdubbeling is niet 
nodig én ongewenst; er is geen urgentie. Een voor Gedeputeerde Staten 
voorname reden is om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Enkele 
jaren geleden is de N33 verdubbeld met als gevolg dat het aantal slachtoffers 
structureel niet is afgenomen. 

c. Begin juli vorig jaar is er besloten om een aantal tijdelijke maatregelen te nemen. 
Daar is nog niets van terecht gekomen. Er is zelfs nog geen aanvang mee 
gemaakt. Die maatregelen zijn onder druk van Provinciale Staten tot stand 
gekomen. Gedeputeerde Staten hadden bepaald geen plannen in die richting. Dat 
verklaart dat Gedeputeerde Staten geen haast maken. Werk aan de winkel door 
voor Provinciale Staten vanuit hun controlerende taak. Voordeel van het niet 
aanvangen van de werkzaamheden is dat als nieuwe tijdelijke maatregel alsnog 
een inhaalverbod kan worden vastgesteld dan wel, dat inhalen fysiek onmogelijk 
wordt gemaakt. Dit kan met eenvoudige middelen. Na een vast te stellen termijn 
wordt er geëvalueerd en worden conclusies getrokken. Deze oplossingsrichting 
voldoet volledig aan de door Gedeputeerde Staten gestelde randvoorwaarden. 

d. In ieder geval dient de thans lopende kennisgevingsprocedure te worden gestopt, 
enerzijds vanwege de genoemde fouten en onjuistheden in de kennisgevingen, 
anderzijds omdat op grond van de planologische besluiten in 2020 eerst de 
uitkomst van de MER-procedure dient te worden afgewacht. Opgemerkt zij dat in 
het MER-rapport ook oplossingsrichtingen aan de orde zullen komen. 

e. De N34 is een zogenaamde Stroomweg. Eén van de voorwaarden, die daarbij 
gelden, is dat een stroomweg als de N34 een middengeleider dient te hebben. Dit 
is niet het geval. De provincie handelt dus al jaren in strijd met de voorschriften. 
Dit kan worden opgeheven door onze suggestie te volgen. 

f. Alle zienswijzen van 2020 bij de lopende en andere procedures betrekken. 
g. Alle zienswijzers van 2020 bij de lopende en andere procedures actief betrekken. 
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Wij vertrouwen er op dat deze brief serieus wordt betrokken bij uw besluitvorming en de 
juiste oplossingsrichtingen worden gekozen. 
 
Tot nader overleg zijn wij uiteraard gaarne bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Deelnemers aan de Groep N34 Gasselte en omstreken, 
 
Jan van Zomeren    Rieks Brouwer 
    
 
Jos Kessen    Ethel Scheltena 
 
 
Astrid Steenstra    Gerrit van der Niet 
 
 
Harry Scheltena    Henk Schuring 
 
 
Koosje van Zomeren-van Beek  Jaap Eitens 
 
 
Sylvia Haak-van Diepen                             Dirkje Kruisheer 
 
 
Ineke Bos    Jannie Eitens 
 
 
Piet Kroezenga    Aly van Brussel 
 
 
Nelleke Kessen-van Teijlingen  Tina Venema 
 
 
Wico Hofman    Chris van Geel 
 
 
Ron Steenstra         Fia Brouwer 
 
 
Balder Schilt    Gerda Kroezenga-Borsboom 
 
 
Tonny van Geel-Drissen   André Haak 
 
 
Albert de Jong,    Henk Kleve, 
 
 
Hammie Goudbeek,   Jan Loning, 
 
 
Geert Kroezenga,    Tjaard Eisses, 
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