
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 9 september 2022 
Ons kenmerk 36/5.10/2022001320  
Behandeld door team Beheer Wegen en Vaarwegen 
Onderwerp: Verwijderen omgekeerde protestvlaggen boerendemonstraties op 
provinciale eigendommen  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Op 26 juli 2022 hebben wij u, in antwoord op vragen van GroenLinks, laten  
weten voorlopig ruimte te willen geven aan de boerenprotestacties waarbij  
omgekeerde vlaggen op of aan provinciale eigendommen op provinciale 
(vaar)wegen bevestigd zijn. Tevens hebben wij u laten weten vlaggen of andere 
uitingen aan provinciale eigendommen direct te verwijderen als daar, om veilig-
heidsredenen, aanleiding toe was. Daarnaast hebben wij afgesproken om na het 
zomerreces het gesprek aan te gaan over de eindigheid van de actie. 
 
In de afgelopen week hebben wij het overleg gevoerd met alle Drentse ge- 
meenten. Op basis daarvan constateren wij dat alle gemeenten op hun eigen  
manier in overleg zijn, of voornemens zijn in overleg te gaan met (groepen van) 
actievoerders over de eindigheid van de actie en over het opruimen van de  
eerder opgehangen vlaggen aan publieke eigendommen. Wij hebben laten  
weten dat de provincie Drenthe in de loop van de komende weken over zal gaan 
tot het verwijderen van de vlaggen. Op de provinciale wegen gelden hogere  
snelheidslimieten dan op gemeentelijke wegen. Dat is de reden dat wij zelf over 
zullen gaan tot het veilig verwijderen van de vlaggen. 
 
In de Provinciale Omgevingsverordering staat beschreven dat het verboden is om 
objecten te bevestigen op, aan of langs provinciale (vaar)wegen. Deze zomer 
hebben wij bij grote uitzondering ruimte gegeven aan en begrip getoond voor 
deze boerenprotestactie met omgekeerde vlaggen.  
 
  



 

Met de herfst op komst, is het noodzakelijk om de vlaggen te verwijderen.  
Daarnaast willen wij evenzeer tegemoet komen aan mensen die, om welke reden 
ook, moeite hebben met de omgekeerde vlaggen aan publieke eigendommen. 
Van ons voornemen om de vlaggen te verwijderen hebben wij onze (boeren)ge-
sprekspartners op de hoogte gebracht. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 


