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Onderwerp: reactie op Bekendmaking dd 24 augustus 2022 kennisgevingen voornemen 

en participatie gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten. 

Gasselte, 19 oktober 2022 

Geachte Provinciale Staten, 

Ik heb heden aan Gedeputeerde Staten bijgevoegde brief gezonden. 

Het is belangrijk dat ook Provinciale Staten kennis nemen van de inhoud van deze brief. 

Vandaar mijn verzoek de brief te plaatsen op de lijst van Ingekomen Stukken voor de 

eerstvolgende vergadering van: 

• De Commissie Omgevingsbeleid;

• Provinciale Staten.

Hartelijk dank voor de medewerking. 

Een bericht van ontvangst zie ik gaarne tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Wico Hofman 

Doe. N34; reactie oplossingsrichtingen; bestemd voor PS; W. Homan 



.,,, 
0 
0 

� -'° 
N 
-------'° 
� 

0 

-------
N 
N 
0 
N 

1 

1 

N 

Wico Hofman

 

AAN: 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

Postbus 122, 

9400 MAssen . 

onderwerp: 

reactie op Bekendmaking dd 24 augustus 2022 kennisgevingen voornemen en participatie 

gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten 

Gasselte, 19 oktober 2022 

Ik heb kennis genomen van uw bekendmaking in De Schakel van 24 augustus 2022 inzake 

bovengenoemd onderwerp. Het is een rectificatie-bekendmaking, omdat er bij eerdere 

bekendmakingen in de (vakantie)maand juli 2022 veel mis is gegaan. 

Over de rectificatie-bekendmaking zijn helaas ook opmerkingen te maken: voor zover na te 

gaan is zij alleen geplaatst in De Schakel. Bewoners van buiten het verspreidingsgebied van 

deze krant hebben er, in tegenstelling tot de bekendmakingen in juli jl - geen kennis van 

kunnen nemen waardoor hen de mogelijkheid is onthouden te reageren; daarnaast is zij niet 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad (althans: ik heb na lang zoeken niets kunnen vinden). 

De vraag is dus of de rectificatie-bekendmaking rechtskracht heeft. Ik meen van niet. Strijdig 

met de Bekendmakingswet is het wél!! 

Er is, omdat er geen andere ingangsdatum wordt genoemd, vanaf 24 augustus 2022 

gedurende negen weken - dus t/m 26 oktober 2022 - de gelegenheid te reageren op de 

bekendmaking. Vasthouden aan de ingangsdatum van 7 of 13 juli is onjuist. 

Van de mogelijkheid tot reageren maak ik graag gebruik. 

De thans lopende procedure is een herhaling van de procedure, die geleid heeft tot 

vaststelling van de nota Reikwijdte en Detailniveau op 16 december 2020. Deze nota dient 

als basis voor het MER-onderzoek, dat nog loopt. Bij de vaststelling zijn de 87 "zienswijzen" 

ongegrond verklaard. 

Het is dan ook volstrekt onduidelijk: 
• waarom nu een nieuwe procedure is gestart;
• waarom deze procedure is gebaseerd op een nog niet in werking getreden

Omgevingswet. Formeel kan dat natuurlijk niet. Dit klemt temeer omdat recent is

besloten de invoering van de wet uit te stellen tot ten minste 1 juli 2023;
• waarom de publicaties in de vakantieperiode hebben plaatsgevonden;
• waarom de MER-procedure niet is afgewacht.

U heeft kennelijk haast om te komen tot een onomkeerbaar projectbesluit, waarbij tijdwinst 

(veel procedures worden gecomprimeerd tot één) tegenover afnemende rechtsbescherming 

staat. De rechtsbescherming heeft bij de vaststelling van genoemde Nota al onder druk 

gestaan, nu gebeurt dat weer en nog heviger. Mede gelet hierop is het volstrekt onjuist om 
bovengenoemde 87 personen en instanties te negeren en niet op eigen initiatief te betrekken 
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bij de thans lopende procedure. Dit dient alsnog te gebeuren en vooral ook zo te blijven. 

Logisch én goed voor het draagvlak. Bij de behandeling van de Detailnota hebben· 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten beloofd er alles aan te doen om het draagvlak te 

vergroten. Ik stel vast dat de praktijk leert dat het tegendeel het geval is. 

Uw haast en het negeren van 87 zienswijzen - terwijl het toch om dezelfde procedure-opzet 

gaat zoals deze twee jaar geleden is gevoerd - doet de vraag rijzen in hoeverre u de 

rechtsbescherming serieus neemt. Op grond van de ervaringen van de laatste twee jaar kan 

de conclusie alleen maar zijn dat u die bescherming onbelangrijk vindt. En dat is kwalijk. 

U heeft kennelijk besloten om een projectbesluit te gaan nemen. Dat besluit is nimmer 

bekendgemaakt c.q. gepubliceerd; gelegenheid om daarop te reageren is nooit geboden. 

Ik zie dit besluit en de daaraan voorafgaande afwegingen gaarne op korte termijn tegemoet. 

Zo nodig zal ik een WOO-verzoek doen om deze informatie boven tafel te krijgen. 

Overigens: natuurlijk is het verstandig en veel beter om dat besluit in te trekken en niet over 

te gaan tot het nemen van een projectbesluit. 

Ik geef graag de volgende "oplossingsrichtingen" aan. 

1. 

Het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 is niet nodig: volgens een provinciaal rapport is de 

capaciteit van de weg tot 2040 voldoende en is de weg veilig. 

2. 

De weg wordt onveilig gemaakt door het gedrag van gebruikers: inhalen als het niet mag en 

inhalen als het wel mag maar niet verantwoord is. De oplossing daarvoor is eenvoudig: 

inhalen fysiek onmogelijk maken, zodanig dat hulpauto's dat nog wel kunnen. Daar zijn 

afdoende en voldoende mogelijkheden voor, als u maar wil. Tot op heden is gebleken dat de 

wil ontbreekt en dat u zelfs niet bereid bent om het te onderzoeken, bijvoorbeeld door het 

nemen van een passende tijdelijke maatregel met een evaluatie nadien. Overigens: de (veel 

te lichte) tijdelijke maatregelen, waartoe u onder druk van Provinciale Staten al weer 15 

maanden geleden besloot, zijn nog steeds niet uitgevoerd. Het is onbegrijpelijk dat 

Provinciale Staten dat accepteren. 

Tenslotte: de N34 is een zogenaamde stroomweg, waarop 100 km/uur mag worden gereden. 

Een formele voorwaarde is dat zo'n weg een middengeleider heeft. Dat is niet het geval en 

dus strijdig met de regelgeving. Deze regelgeving geeft aan dat in bepaalde gevallen kan 

worden afgeweken. Bij navraag is mij gebleken dat het provinciebestuur zo'n besluit nimmer 

heeft genomen. 

3. 

Uw beleid is er tot op heden op gericht om de gedeeltelijke verdubbeling en de aanpak van 

het verkeersplein Gieten tegelijk uit te voeren. Dat is een miskenning van de belangen, die 

gelden voor beide projecten: het belang van gedeeltelijke verdubbeling is van een andere, 

lagere orde dan het reconstructiebelang. Vandaar dat ik er voor pleit om de thans lopende 

procedure met betrekking tot de N34 los te koppelen van de reconstructie van het 

verkeersplein. Natuurlijk zal de provincie zeggen: als dat gebeurt moet de reconstructie 

opnieuw in de MER-procedure met alle tijdverlies van dien, dus is dat niet in het belang van 

een snelle uitvoering. Anderzijds: de verwachting is dat de N34-procedure, mede door 

gebrek aan draagkracht met alle juridische gevolgen van dien en pogingen vanuit een deel 

van de politieke arena om alles in het werk te stellen om te komen tot ten minste 
gedeeltelijke verdubbeling, zeer veel tijd gaat kosten, waardoor het belang van een snelle 

reconstructie van het verkeersplein ernstig onder druk komt te staan. 
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Mijn conclusie: beide projectdelen loskoppelen en inzetten op een snelle reconstructie van 

het verkeersplein. Door dit al > 2 jaar niet te doen is onnodig veel tijd verloren gegaan. 

4. 

De thans lopende kennisgevingsprocedure stoppen en de MER-resultaten afwachten. 

5. 

De actuele stikstofproblematiek bij de afwegingen betrekken. 

6. 

De zienswijzen van de 87 indieners bij de thans lopende procedure betrekken. 

7. 

Genoemde 87 personen en instanties "automatisch" bij de thans lopende en nog te starten 

procedures betrekken. 

8. 

Zolang de Omgevingswet niet in werking is getreden daarop niet anticiperen. Wachten dus 

tot zij rechtskracht heeft. En dat zal op zijn minst pas 1 juli 2023 zijn. 

9. 

De door u gevoerde procedures de afgelopen 2 ½ jaar verdienen geen van alle de 

schoonheidsprijs. U dient er alles aan te doen de kwaliteit van de procedures te verbeteren 

en te bewaken. Extra voordeel is dat we het dan alleen maar over de inhoud hoeven te 

hebben. 

10. 

Omdat er tot 2040 nog voldoende capaciteit is en de veiligheid op de weg op een 

eenvoudige manier kan worden gewaarborgd is er geen enkele aanleiding om door te gaan 

met het onderzoek naar de mogelijkheden om gedeeltelijk te verdubbelen. Stoppen dus, 

want anders is het zonde van tijd en vooral geld, dat zeker thans veel beter kan worden 

besteed. (NB: de reeds gemaakte voorbereidingskosten bedragen nu al naar schatting bijna 

2 miljoen euro). 

Ik zend een exemplaar van deze brief aan Provinciale Staten. 

Een bericht van ontvangst zie ik graag tegemoet. 

. N34; reactie oplossingsrichtingen W. Hofman 
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Met vriendelijke groet, 

Wico Hofman 




