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Aan:

Aan: Provinciale Staten van Drenthe,
Postbus 122,
9400 AC Assen,
per mail: post@drenthe.nl

Geacht college,

Bij brief van 7 juni 2020 heb ik – op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur
(WOB) – stukken bij Gedeputeerde Staten opgevraagd inzake de procedure, die is/wordt 
gevoerd met betrekking tot het voornemen de N34 gedeeltelijk te verdubbelen. Tevens 
heb ik een 15-tal vragen gesteld.
Vervolgens heb ik twee brieven dd 25 augustus 2020 met een pakket bijlagen van het 
college ontvangen; één over de procedure, de ander met antwoorden op de gestelde 
vragen.

Naar aanleiding van deze brieven heb ik een notitie opgesteld; daarin worden de stukken 
in chronologische volgorde gezet en samengevat. Vervolgens kom ik tot de conclusie dat 
deze procedure onjuist is en stopgezet dient te worden. Voor de argumentatie verwijs ik 
gaarne naar mijn notitie.
Daarna benoem ik een aantal actuele ontwikkelingen, zoals : “corona”, waardoor veel 
gegevens, die ten grondslag liggen aan het besluit van Provinciale Staten dd 3 oktober 
2020 tot vaststelling van de “Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N34” en 
daarmee verband houdende besluiten, achterhaald zijn. Vervolgens wijs ik op het 
college-akkoord 2019-2023, dat aangeeft dat het verbeteren van de rotonde bij Gieten 
voorrang heeft boven het gedeeltelijk verdubbelen van de N34, met alle, ook financiële, 
gevolgen en onzekerheden van dien. Ook deze ontwikkelingen leiden tot de conclusie: 
stoppen met de huidige procedure.

Bijgevoegd treft u de notitie aan.
Volgens planning zullen Provinciale Staten medio november a.s. de concept-notitie
“Reikwijdte en Detailniveau” bespreken. Ik vertrouw er op dat daarbij mijn notitie wordt 
betrokken.
Van mijn kant zal ik de fractievoorzitters ook informeren.

Ik beveel genoemde notitie van harte bij u aan en vertrouw erop dat zij een belangrijke 
rol zal spelen bij de verdere besluitvorming. Deze notitie is mede-ondertekend door 
dertien personen.

Een ontvangstbevestiging zie ik gaarne tegemoet.

Voor nader overleg ben ik uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet, 
Jan van Zomeren 

mailto:post@drenthe.nl







N34; (gedeeltelijke) verbreding; besluitvormingsproces 2015-2020



Conclusies op basis van de reactie van de provincie Drenthe op het WOB-verzoek dd 7 juni 2020.

Andere conclusies naar aanleiding van actuele ontwikkelingen





1.Waarom dit WOB-verzoek? 

· Hoe bestaat het dat in de stukken, betrekking hebbend op het (gedeeltelijk) verbreden van de N34 ( concept-notitie “Reikwijdte en Detailniveau”), nagenoeg niets is terug te vinden over het kennelijk eerder genomen principebesluit tot het (gedeeltelijk) verbreden van de N34?

· Doel van het verzoek is een goed beeld te krijgen van hetgeen er tussen 2017 en 2020 is gebeurd.

· Van belang is te weten wie opdracht heeft verstrekt voor het houden van een onderzoek naar de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 Emmen-De Punt en aan wie.

· In dat kader: graag antwoord op 15 vragen.



2. Reactie van de provincie Drenthe op het WOB-verzoek.

1. Besluit van GS dd 25 augustus 2020, weergegeven in een brief van gelijke datum. Dit besluit bevat: een weergave van de gevolgde procedure met een toelichting op niet-verstrekte informatie.

2. Antwoorden van GS bij brief van 25 augustus 2020 op een vijftiental gestelde vragen.

3. Documenten, die op grond van de WOB zijn verstrekt.



3. Hoe is volgens de documenten ad 2.2 en 2.3. het besluitvormingsproces in genoemde periode geweest?

In chronologische volgorde:



a. College-akkoord 2015-2019: onderzoek naar haalbaarheid spoorverbinding Emmen-Stadskanaal en aanpak verkeersplein Gieten.



b. 13 juli 2016: Motie PS (2016-26; in de Startnotitie van GS dd juni 2018 2016-3 genoemd): verzoek aan GS om een analyse te maken over de mobiliteitspunten in Noord-Nederland; later benoemd als: de specifieke knelpunten in de N34; GS gaan akkoord onder voorwaarde dat een integrale afweging wordt gemaakt tav: spoorweg.



c. 21 september 2016: besluit PS: beide ambities (spoor/weg; mobiliteitsknelpunten; bereikbaarheid corridor Emmen-Groningen)) nader integraal onderzoeken.



d. 1 mei 2017: Notitie GS inzake Verbinding Emmen-Groningen. Voornaamste conclusies: aarzelingen tav een treinverbinding; het gedeeltelijk verbreden van de N34 biedt voordelen.



e. 16 mei 2017: Quick Scan Royal Haskoning/DHV.; maatschappelijke kosten-batenanalyse. Conclusies: 

· Weginfra scoort beter dan spoorinfra;

· Gedeeltelijk verdubbelen van de N34 scoort het best.



f. 23 mei 2017: GS besluiten om op basis van ad d. en e. de daarin vermelde conclusies te onderschrijven en om op basis hiervan een verkenning te starten naar gedeeltelijke verdubbeling van de N34; en verder om geen verder onderzoek naar de spoorverbinding te doen (maar wel aandacht te hebben voor een verdere optimalisatie van de busverbinding Emmen-Groningen).



g. 13 juni 2017: GS aan PS; mededeling van de uitkomsten van het onderzoek van GS ad d. en van de Quick Scan ad e.

1. Een spoorverbinding verbetert de bereikbaar van (Z.O.) Drenthe en de grote plaatsen, maar heeft beperkt invloed op de ontsluiting van het landelijk gebied;

2. Voor de groeiende vervoersrelatie Emmen-Groningen is alleen het realiseren van een spoorverbinding niet voldoende. Ook met een nieuwe spoorverbinding zullen doorstroming en verkeersveiligheid op de N34 verbeterd moeten worden;

3. De haalbaarheid van een spoorverbinding is onzeker;

4. Verdubbeling van de N34 kan in fasen; nieuwe ontwikkelingen kunnen worden meegenomen;

Conclusie en besluit GS (zie ad f.): 

a. afwegen: spoor Emmen-Groningen en gedeeltelijk verdubbelen N34; gekozen wordt voor het laatste.

b. GS gaan plannen ontwikkelen voor het gedeeltelijk verdubbelen van de N34.



h. 6 september 2017: commissie OGB van PS; het blijkt dat het besluit van GS breed wordt gedragen. Toegezegd wordt vóór de zomervakantie van 2018 terug te komen met een nadere uitwerking van de dekking van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34.



i. 12 april 2018; Gedeputeerden VV en RO; notitie “Partiële verdubbeling N34 Emmen-De Punt”. Belangrijke opmerkingen:

· Geen spoor Emmen-Groningen;

· Gedeeltelijk verbreden N34; verdubbeling weg 4 x 3 km;

· Gedachten over de aanpak, organogram, fasering en planning.

· 

j. Juni 2018: concept-Startnotitie GS met als doel PS te vragen de opdracht en de randvoorwaarden, fase 1, betrekking hebbend op het gedeeltelijk verdubbelen van de N34, te onderschrijven. Deze notitie is dus het resultaat van ad. h.

Het gaat om voorstellen met betrekking tot: 

· De beoogde doelstelling van de initiatieffase;

· De opdracht en afbakening van de initiatieffase.

Verder wordt een doorkijk gegeven naar het hele proces om te komen tot een gedeeltelijke verdubbeling van de N34.



k. 19 juni 2018: besluit GS: “de Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen-De Punt” wordt vastgesteld. Verder wordt aangegeven dat de besluitvorming over nut en noodzaak en vaststelling van mogelijke tracés naar verwachting volgend jaar zal plaatsvinden. GS zullen PS voorstellen in te stemmen met de startnotitie.

Voorafgaande aan het besluit is aan GS nog een notitie, genaamd “risico’s” aangeboden. Daarin wordt de aandacht gevestigd op drie risico’s:

a. De grote impact op de omgeving bij wegverdubbelingen. “Mogelijk veroorzaakt de startnotitie onrust bij omwonenden of andere belanghebbenden in de nabije omgeving van de N34. Belangrijk is om u daarbij te realiseren is dat in de voorgestelde initiatieffase nog niet wordt ingegaan op concrete uitwerking van mogelijke varianten. De initiatieffase heeft als doel om nut en noodzaak, hoofddoelstelling, eisen en wensen te verkennen, waaraan mogelijk varianten in de toekomst moeten voldoen. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden. In de voorgestelde startnotitie wordt helderheid over het proces gegeven en over welke besluitvormingsmomenten plaats gaan vinden”.

b. “Feitelijk hebben GS regie op de uitvoering van de verkenning van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. Met het (voor PS-jvz) agenderen van de startnotitie bestaat de mogelijkheid dat er door PS een nieuwe discussie wordt gevoerd over nut en noodzaak. Om deze risico’s weg te nemen zijn in de Startnotitie de hoofdlijnen van het proces beschreven en zijn de mijlpalen benoemd waar PS over besluiten. Voorafgaande aan de behandeling in de Staten is er op 27 juni 2018 een informerende bijeenkomst voor PS over dit onderwerp. Besluitvorming over nut en noodzaak en hoofddoelstelling van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 vindt verderop in het proces plaats, zoals beschreven in de startnotitie”.

c. De toezegging van de Gedeputeerde op 6 september 2017 dat vóór de zomer van de 2018 de financiering van de plannen is uitgewerkt is om twee redenen niet haalbaar.



l. 11 september 2018: Memo met vragen en antwoorden voor de Gedeputeerde tbv de behandeling van de Startnotitie in de commissie OGB dd 19 september 2018.

Veel vragen en antwoorden tbv de voorbereiding. Enkele voorbeelden:

Vraag 3: Is er al besluitvorming geweest over de gedeeltelijke verdubbeling? Antwoord: Ja en Nee. Het was al duidelijk vorig jaar dat de meerderheid van de Staten vóór gedeeltelijke verdubbeling was. “Maar moeten nog proces, MER, bestemmingsplannen enz. Daar zitten ook besluitvormingsmomenten in. Alle mogelijkheden voor burgers liggen nog open”.

Vraag 11: wordt er vandaag besloten over de verdubbeling? Antwoord: Ja en Nee. “We gaan nu inventariseren. Overleggen met de buurten en dorpen enz. om goed beeld te krijgen enz. en vervolgens komt er weer een beslispunt voor de Staten. Maar geeft wel het college inzicht in of we verder gaan of niet.

Vraag 23: “ik ben gewoon tegen. Waar kan ik bezwaar maken? Antwoord: Dat kan nog niet. Er zijn nog geen besluiten waar tegen u bezwaar kan maken”.



m. 3 oktober 2018: Provinciale Staten stellen (in meerderheid; verdere gegevens (stemverhouding) hierover ontbreken-jvz) de “Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N34” vast. Daarmee bepalen PS o.m. om de opdracht en de afbakening (randvoorwaarden) voor het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 verder te onderzoeken. Daarmee wordt de initiatieffase opgestart. Het resultaat is de concept-nota “Reikwijdte en Detailniveau” met bijlagen.



n. College-akkoord 2019-2023: “Wij doen een variantenstudie voor een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt, met prioriteit voor de aanpak van het knelpunt verkeersplein Gieten”.



o. Ongedateerd: concept-brief van GS aan PS, waarbij PS worden ingelicht over de resultaten inzake de afronding van de initiatieffase, die het gevolg was van het vaststellen van de Startnotitie (zie ad m.). De info gaat over:



· Het proces; de afronding van genoemde fase betekent dat de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage wordt gelegd. Na verwerking van de zienswijzen en de reactie daarop van GS zal de Notitie worden aangeboden aan PS voor definitieve vaststelling in de PS-vergadering van november 2020.

· Resultaten van het verkeersonderzoek;

· Resultaten van de gebiedsanalyse;

· MER-procedure en projectbesluit;

· Notitie Reikwijdte en Detailniveau;

· Besluitvorming PS;

· Financieel.



p. 25 februari 2020: besluit GS:

· Vaststelling concept-notitie “Notitie Reikwijdte en Detailniveau”;

· Ter inzagelegging gedurende zes weken;

· De gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tzt realiseren middels een projectbesluit;

· Kennisgeving doen van het opstellen van een MER tbv een projectbesluit met het daarbij inmiddels ingezette participatie- en omgevingsproces;

· Instemming met de brief aan PS;

· De Cie MER vragen om een richtlijnadvies.



q. Vanaf 5 maart 2020 gedurende zes weken ligt ter inzage: de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau”. Gedurende zes weken is gelegenheid tot het indienen van een zienswijze.



r. En verder: verslagen van de vergaderingen van de ambtelijke begeleidingsgroep gedeeltelijke verdubbeling N34. Vertegenwoordigers van de provincie (5 personen), gemeente Aa en Hunze (2 personen), gemeente Tynaarlo (2 personen), gemeente Borger-Odoorn (2 personen), RWS (1 persoon) en Sweco-Ingenieurs- en adviesbureau, 2 personen).

Data vergaderingen: 18 maart 2019, 21 mei 2019, 25 juni 2019, 10 september 2019, 8 oktober 2019.

Gespreksonderwerpen: o.a. klankbordgroep, geluid, verkeersonderzoek, gebiedsanalyse, duurzaamheid, notitie Reikwijdte en Detailniveau, omgevingsmanagement en communicatie, lijnen met de gemeentebesturen focusgroep Gieten, planologische procedure en de positie van de gemeente(besturen).



s. Reactie van derden/niet te herleiden ontvangen stukken:

· Ongedateerde reactienota NRD: alles is weggelakt!!



4. Antwoorden op de gestelde 15 vragen.

Opgemerkt wordt dat de indruk bestaat dat de vragen gewetensvol zijn beantwoord. Het contact met de WOB-ambtenaar is ook goed geweest. 

Wel is het jammer dat een aantal keren wordt verwezen naar stukken en dat pas na lang zoeken en raadpleging van die stukken kan worden achterhaald wat er bedoeld wordt. 

Voor het antwoord op de vraag met welke stemverhouding PS op 3 oktober 2018 het besluit hebben genomen tot vaststelling van de “Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N-34 Emmen-De Punt” wordt verwezen naar het video-verslag van de Statenvergadering. Het simpel vermelden van de stemverhouding was kennelijk niet mogelijk.



De meeste antwoorden in genoemde brief van GS zijn gebaseerd op de onder 2. vermelde stukken c.q. zijn daaruit te distilleren.



5. Welke conclusies kunnen uit het bovenstaande worden getrokken?

Niet valt na te gaan of alle gevraagde stukken zijn toegezonden. Immers, stukken, die je niet kent, kun je niet benoemen. Wat opvalt is dat er geen stukken zijn uit de periode: 6 september 2017-12 april 2018 en de periode: 3 oktober 2018-25 februari 2020.

Tevens ontbreken de gevraagde stukken over de opdrachtverstrekking (door wie; aan wie; inhoud van de opdracht).

Het is dus alleen mogelijk op grond van de aanwezige stukken conclusies te trekken.



GS zijn van mening dat er vóór 25 februari 2020 (het GS-besluit tot vaststelling van de concept-nota “Reikwijdte en Detailniveau”) geen principebesluit tot (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 is genomen en dat er dus eerder ook niets ter visie hoefde te worden gelegd en aan inspraak hoefde te worden gedaan. Dit wordt ook expliciet vermeld.



Dit GS-standpunt is aantoonbaar onjuist.

Een expliciet principebesluit is weliswaar nimmer is genomen, maar er is wel degelijk sprake van een principebesluit: PS hebben op 3 oktober 2018 besloten om de “Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen-De Punt” vast te stellen. Daarmee besluiten PS o.m. om de opdracht en de afbakening (randvoorwaarden) voor het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 verder te onderzoeken. Daarmee wordt de initiatieffase opgestart. Het resultaat is de concept-nota “Reikwijdte en Detailniveau” met bijlagen. 

PS geven daarmee, tenminste impliciet, aan - mede gelet op de eerder geproduceerde stukken en genomen besluiten door GS -, dat er:

· in ieder geval verdubbeld gaat worden, 

· dit partieel zal zijn, en 

· dat die partiële verdubbeling nader moet worden onderzocht.

Mijn standpunt wordt tevens gevoed door hetgeen er in het college-akkoord 2019-2023 staat: er komt een variantenstudie voor een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 Emmen-De Punt.  Anders gezegd: verdubbelen staat vast; een studie moet uitwijzen welke variant er moet komen! 

Het besluit van PS dd 3 oktober 2018 had dus ter visie gelegd moeten worden met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Inspraak dus.



De provincie heeft die fase volledig overgeslagen en heeft op 5 maart 2020 de vastgestelde concept-notitie “Reikwijdte en Detailniveau” ter inzage gelegd met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 

Deze concept-notitie gaat ten principale uit van verdubbeling en legt de geïnteresseerden een viertal varianten voor inzake een gedeeltelijke verdubbeling. Het is nadrukkelijk de bedoeling om op deze vier varianten te reflecteren, dus niet op het principe inzake de verdubbeling.

Daarmee worden de mensen onjuist geïnformeerd én op het verkeerde been gezet.

Dat is kwalijk.

Daarbij komt dat in de ter inzage gelegde stukken, noch in de verstrekte flyers, de voorgeschiedenis afdoende is vermeld (zoals thans – en dus voor het eerst – wel is gedaan in de brief van GS van 25 augustus 2020 inzake de beantwoording van de gestelde vragen). Daardoor kon op geen enkele wijze de door de provincie gekozen procedure worden onderkend. Dat is onvolledig, onzorgvuldig en verwarrend.



Door het bovenstaande wordt de indruk gewekt dat de inspraakprocedure inzake het principebesluit bewust is overgeslagen en dat genoemd besluit onomkeerbaar is; kennelijk moeten belanghebbenden het doen met het voldongen feit inzake de (gedeeltelijke) verdubbeling en mogen zij zich slechts bezig houden met varianten. 

De reacties daarop via de zienswijzen zullen ongetwijfeld geen eensluidend resultaat opleveren; met als gevolg dat dit bureaucratisch proces de weg vrij maakt voor de provincie om uit te voeren wat men van begin af aan voor ogen had; het DvhN heeft in een redactioneel commentaar dd 31.1.2020 hierop ook gewezen. Geen fraaie gedachte, maar wel voor de hand liggend.

Dat is kwalijk. We zouden allen toch geleerd moeten hebben van de door het Rijk gevoerde procedure mbt de windmolens in het veengebied e.o.



Terzijde: zelfs als het standpunt van de provincie in formeel opzicht niet onjuist zo zijn, dan nog had zij het besluit van PS van 3 oktober 2018 aan derden moeten voorleggen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 



Tenslotte: Wettelijk kader van een verdubbeling is: de Omgevingsvisie en POV-2018. Vastgesteld wordt dat verdubbeling in deze stukken niet is opgenomen en dat geen poging wordt ondernomen ze aan te passen.



Conclusie: de lopende procedure dient te worden stopgezet. Daarna kan worden bezien wat er verder moet gebeuren.



6.Conclusies op basis van actuele ontwikkelingen 

Overigens zijn er nog vier redenen voor een heroriëntatie c.q. stopzetting van de thans lopende procedure:

a. de vele structurele gevolgen van de corona-epidemie, zoals de gewijzigde mobiliteit, dus ook verminderd aanbod aan auto’s e.d., mede als gevolg van thuiswerken, zowel voor werkgevers als voor werknemers, video-vergaderen e.d. Anders gezegd: veel gegevens, die ten grondslag liggen aan het besluit van PS dd 3 oktober 2018, zijn inmiddels volledig achterhaald.

b. In het college-akkoord 2019-2023 staat dat het oplossen van het probleem : “rotonde Gieten” prioriteit heeft. Dat is een goede zaak. Nergens is een berekening te vinden van de geraamde kosten voor dit project, afgezet tegen het beschikbare budget voor beide projecten. Het is heel goed denkbaar dat – na oplossing van het “probleem Gieten” - er geen c.q. onvoldoende budget beschikbaar is voor het gedeeltelijk verdubbelen van de N34. Daar kan je beter nu bij stilstaan dan later, als er nog meer kosten zijn gemaakt.

c. Voorkomen dat onnodig geld wordt uitgegeven.







7. Hoe nu verder

GS zullen zich nader moeten oriënteren op wat er nu moet gebeuren en PS zullen hierbij moeten worden betrokken.

Het ligt dan ook voor de hand dat deze notitie ook wordt behandeld bij de beantwoording van de ingediende zienswijzen. 



Op basis van het bovenstaande kan voor wat betreft de gevolde procedure de conclusie alleen maar zijn: deze stopzetten. 

Er kan niet op de ingeslagen weg worden doorgegaan; de gemaakte fouten en omissies zijn te ernstig. 

Voor wat betreft de conclusies op basis van de actuele ontwikkelingen is het stopzetten c.q. definitief beëindigen van de procedure vanzelfsprekend.





Tenslotte: PS zullen van deze notitie kennis moeten nemen omdat zij volgens planning dit najaar een besluit moeten nemen over de concept-notitie “Reikwijdte en Detailniveau” maar ook omdat zij een controlerende taak hebben en  verantwoordelijk zijn voor een correcte procedure. 

Vandaar dat een cc van deze notitie voor Provinciale Staten is bestemd; tevens zend ik een cc naar de verantwoordelijke gedeputeerde, de heer C. Bijl, de fractievoorzitters van de partijen in de Staten, de raad en burgemeester en wethouders der gemeente Aa en Hunze, de desbetreffende wethouder en de fractievoorzitters van de partijen in deze raad.



8. Tenslotte

Voor alle duidelijkheid: deze notitie dient niet te worden beschouwd als een verkapte nieuwe of aanvullende zienswijze. Zij vloeit voort uit het raadplegen van de WOB-stukken en uit de actuele ontwikkelingen sinds 23 maart 2020, de datum van mijn zienswijze.





Gasselte, 7 september 2020.



Jan van Zomeren						
Ericapark 3, 9462RC  Gasselte



mede namens: 



Jos Kessen							Ethel Scheltena,

Borgerweg 18, 9462 RB Gasselte				Ericapark 4, 9462 RC Gasselte



Jan Aardema,							Gerrit van der Niet,

Borgerweg 14, 9462 RB Gasselte				Oosterstraat 54, 9531 CD Borger



Harry Scheltena,						Henk Schuring,

Ericapark 4, 9462 RC Gasselte					Ericapark 19, 9462 RC Gasselte



Koosje van Zomeren-van Beek,				Jaap Eitens,

Ericapark 3, 9462 RC Gasselte					Borgerweg 16, 9462 RB Gasselt				

Nelleke Kessen-van Teijlingen,					Dirkje Kruisheer,

Borgerweg 18, 9462 RB Gasselte				Ericapark 19, 9462 RC Gasselte



Jolanda Brink,							Jannie Eitens,

Borgerweg 14, 9462 RB Gasselte				Borgerweg 16, 9462 RB Gasselte.



Ineke Bos,

Oosterstraat 54, 9531 CD Borger
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N34; (gedeeltelijke) verbreding; besluitvormingsproces 2015-
2020 
 
Conclusies op basis van de reactie van de provincie Drenthe op het WOB-verzoek dd 7 
juni 2020. 
Andere conclusies naar aanleiding van actuele ontwikkelingen 
 
 
1.Waarom dit WOB-verzoek?  

• Hoe bestaat het dat in de stukken, betrekking hebbend op het (gedeeltelijk) verbreden van de N34 ( 
concept-notitie “Reikwijdte en Detailniveau”), nagenoeg niets is terug te vinden over het kennelijk 
eerder genomen principebesluit tot het (gedeeltelijk) verbreden van de N34? 

• Doel van het verzoek is een goed beeld te krijgen van hetgeen er tussen 2017 en 2020 is gebeurd. 
• Van belang is te weten wie opdracht heeft verstrekt voor het houden van een onderzoek naar de 

(gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 Emmen-De Punt en aan wie. 
• In dat kader: graag antwoord op 15 vragen. 

 
2. Reactie van de provincie Drenthe op het WOB-verzoek. 
1. Besluit van GS dd 25 augustus 2020, weergegeven in een brief van gelijke datum. Dit 
besluit bevat: een weergave van de gevolgde procedure met een toelichting op niet-
verstrekte informatie. 
2. Antwoorden van GS bij brief van 25 augustus 2020 op een vijftiental gestelde vragen. 
3. Documenten, die op grond van de WOB zijn verstrekt. 
 
3. Hoe is volgens de documenten ad 2.2 en 2.3. het besluitvormingsproces in 
genoemde periode geweest? 
In chronologische volgorde: 
 

a. College-akkoord 2015-2019: onderzoek naar haalbaarheid spoorverbinding 
Emmen-Stadskanaal en aanpak verkeersplein Gieten. 
 

b. 13 juli 2016: Motie PS (2016-26; in de Startnotitie van GS dd juni 2018 2016-3 
genoemd): verzoek aan GS om een analyse te maken over de mobiliteitspunten in 
Noord-Nederland; later benoemd als: de specifieke knelpunten in de N34; GS 
gaan akkoord onder voorwaarde dat een integrale afweging wordt gemaakt tav: 
spoorweg. 

 
c. 21 september 2016: besluit PS: beide ambities (spoor/weg; 

mobiliteitsknelpunten; bereikbaarheid corridor Emmen-Groningen)) nader 
integraal onderzoeken. 
 

d. 1 mei 2017: Notitie GS inzake Verbinding Emmen-Groningen. Voornaamste 
conclusies: aarzelingen tav een treinverbinding; het gedeeltelijk verbreden van de 
N34 biedt voordelen. 

 
e. 16 mei 2017: Quick Scan Royal Haskoning/DHV.; maatschappelijke kosten-

batenanalyse. Conclusies:  
- Weginfra scoort beter dan spoorinfra; 
- Gedeeltelijk verdubbelen van de N34 scoort het best. 

 
f. 23 mei 2017: GS besluiten om op basis van ad d. en e. de daarin vermelde 

conclusies te onderschrijven en om op basis hiervan een verkenning te starten 
naar gedeeltelijke verdubbeling van de N34; en verder om geen verder onderzoek 
naar de spoorverbinding te doen (maar wel aandacht te hebben voor een verdere 
optimalisatie van de busverbinding Emmen-Groningen). 
 

g. 13 juni 2017: GS aan PS; mededeling van de uitkomsten van het onderzoek van 
GS ad d. en van de Quick Scan ad e. 
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1. Een spoorverbinding verbetert de bereikbaar van (Z.O.) Drenthe en de grote plaatsen, maar heeft 
beperkt invloed op de ontsluiting van het landelijk gebied; 

2. Voor de groeiende vervoersrelatie Emmen-Groningen is alleen het realiseren van een 
spoorverbinding niet voldoende. Ook met een nieuwe spoorverbinding zullen doorstroming en 
verkeersveiligheid op de N34 verbeterd moeten worden; 

3. De haalbaarheid van een spoorverbinding is onzeker; 
4. Verdubbeling van de N34 kan in fasen; nieuwe ontwikkelingen kunnen worden meegenomen; 
Conclusie en besluit GS (zie ad f.):  
a. afwegen: spoor Emmen-Groningen en gedeeltelijk verdubbelen N34; gekozen wordt voor het 

laatste. 
b. GS gaan plannen ontwikkelen voor het gedeeltelijk verdubbelen van de N34. 

 
h. 6 september 2017: commissie OGB van PS; het blijkt dat het besluit van GS 

breed wordt gedragen. Toegezegd wordt vóór de zomervakantie van 2018 terug 
te komen met een nadere uitwerking van de dekking van de gedeeltelijke 
verdubbeling van de N34. 

 
i. 12 april 2018; Gedeputeerden VV en RO; notitie “Partiële verdubbeling N34 

Emmen-De Punt”. Belangrijke opmerkingen: 
- Geen spoor Emmen-Groningen; 
- Gedeeltelijk verbreden N34; verdubbeling weg 4 x 3 km; 
- Gedachten over de aanpak, organogram, fasering en planning. 
-  

j. Juni 2018: concept-Startnotitie GS met als doel PS te vragen de opdracht en de 
randvoorwaarden, fase 1, betrekking hebbend op het gedeeltelijk verdubbelen van 
de N34, te onderschrijven. Deze notitie is dus het resultaat van ad. h. 
Het gaat om voorstellen met betrekking tot:  
- De beoogde doelstelling van de initiatieffase; 
- De opdracht en afbakening van de initiatieffase. 
Verder wordt een doorkijk gegeven naar het hele proces om te komen tot een 
gedeeltelijke verdubbeling van de N34. 

 
k. 19 juni 2018: besluit GS: “de Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N34 

Emmen-De Punt” wordt vastgesteld. Verder wordt aangegeven dat de 
besluitvorming over nut en noodzaak en vaststelling van mogelijke tracés naar 
verwachting volgend jaar zal plaatsvinden. GS zullen PS voorstellen in te 
stemmen met de startnotitie. 
Voorafgaande aan het besluit is aan GS nog een notitie, genaamd “risico’s” 
aangeboden. Daarin wordt de aandacht gevestigd op drie risico’s: 
a. De grote impact op de omgeving bij wegverdubbelingen. “Mogelijk veroorzaakt de startnotitie 

onrust bij omwonenden of andere belanghebbenden in de nabije omgeving van de N34. Belangrijk 
is om u daarbij te realiseren is dat in de voorgestelde initiatieffase nog niet wordt ingegaan op 
concrete uitwerking van mogelijke varianten. De initiatieffase heeft als doel om nut en noodzaak, 
hoofddoelstelling, eisen en wensen te verkennen, waaraan mogelijk varianten in de toekomst 
moeten voldoen. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden. In de voorgestelde 
startnotitie wordt helderheid over het proces gegeven en over welke besluitvormingsmomenten 
plaats gaan vinden”. 

b. “Feitelijk hebben GS regie op de uitvoering van de verkenning van de gedeeltelijke verdubbeling 
van de N34. Met het (voor PS-jvz) agenderen van de startnotitie bestaat de mogelijkheid dat er 
door PS een nieuwe discussie wordt gevoerd over nut en noodzaak. Om deze risico’s weg te 
nemen zijn in de Startnotitie de hoofdlijnen van het proces beschreven en zijn de mijlpalen 
benoemd waar PS over besluiten. Voorafgaande aan de behandeling in de Staten is er op 27 juni 
2018 een informerende bijeenkomst voor PS over dit onderwerp. Besluitvorming over nut en 
noodzaak en hoofddoelstelling van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 vindt verderop in het 
proces plaats, zoals beschreven in de startnotitie”. 

c. De toezegging van de Gedeputeerde op 6 september 2017 dat vóór de zomer van de 2018 de 
financiering van de plannen is uitgewerkt is om twee redenen niet haalbaar. 

 
l. 11 september 2018: Memo met vragen en antwoorden voor de Gedeputeerde tbv 

de behandeling van de Startnotitie in de commissie OGB dd 19 september 2018. 
Veel vragen en antwoorden tbv de voorbereiding. Enkele voorbeelden: 
Vraag 3: Is er al besluitvorming geweest over de gedeeltelijke verdubbeling? Antwoord: Ja en Nee. Het 
was al duidelijk vorig jaar dat de meerderheid van de Staten vóór gedeeltelijke verdubbeling was. 
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“Maar moeten nog proces, MER, bestemmingsplannen enz. Daar zitten ook besluitvormingsmomenten 
in. Alle mogelijkheden voor burgers liggen nog open”. 
Vraag 11: wordt er vandaag besloten over de verdubbeling? Antwoord: Ja en Nee. “We gaan nu 
inventariseren. Overleggen met de buurten en dorpen enz. om goed beeld te krijgen enz. en 
vervolgens komt er weer een beslispunt voor de Staten. Maar geeft wel het college inzicht in of we 
verder gaan of niet. 
Vraag 23: “ik ben gewoon tegen. Waar kan ik bezwaar maken? Antwoord: Dat kan nog niet. Er zijn 
nog geen besluiten waar tegen u bezwaar kan maken”. 
 

m. 3 oktober 2018: Provinciale Staten stellen (in meerderheid; verdere gegevens 
(stemverhouding) hierover ontbreken-jvz) de “Startnotitie initiatieffase partiële 
verdubbeling N34” vast. Daarmee bepalen PS o.m. om de opdracht en de 
afbakening (randvoorwaarden) voor het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 
verder te onderzoeken. Daarmee wordt de initiatieffase opgestart. Het resultaat is 
de concept-nota “Reikwijdte en Detailniveau” met bijlagen. 
 

n. College-akkoord 2019-2023: “Wij doen een variantenstudie voor een gedeeltelijke 
verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt, met prioriteit voor de 
aanpak van het knelpunt verkeersplein Gieten”. 

 
o. Ongedateerd: concept-brief van GS aan PS, waarbij PS worden ingelicht over de 

resultaten inzake de afronding van de initiatieffase, die het gevolg was van het 
vaststellen van de Startnotitie (zie ad m.). De info gaat over: 
 
- Het proces; de afronding van genoemde fase betekent dat de concept Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau ter inzage wordt gelegd. Na verwerking van de zienswijzen en de reactie daarop van 
GS zal de Notitie worden aangeboden aan PS voor definitieve vaststelling in de PS-vergadering 
van november 2020. 

- Resultaten van het verkeersonderzoek; 
- Resultaten van de gebiedsanalyse; 
- MER-procedure en projectbesluit; 
- Notitie Reikwijdte en Detailniveau; 
- Besluitvorming PS; 
- Financieel. 

 
p. 25 februari 2020: besluit GS: 

- Vaststelling concept-notitie “Notitie Reikwijdte en Detailniveau”; 
- Ter inzagelegging gedurende zes weken; 
- De gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tzt realiseren middels een 

projectbesluit; 
- Kennisgeving doen van het opstellen van een MER tbv een projectbesluit met 

het daarbij inmiddels ingezette participatie- en omgevingsproces; 
- Instemming met de brief aan PS; 
- De Cie MER vragen om een richtlijnadvies. 

 
q. Vanaf 5 maart 2020 gedurende zes weken ligt ter inzage: de “Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau”. Gedurende zes weken is gelegenheid tot het indienen van een 
zienswijze. 

 
r. En verder: verslagen van de vergaderingen van de ambtelijke begeleidingsgroep 

gedeeltelijke verdubbeling N34. Vertegenwoordigers van de provincie (5 
personen), gemeente Aa en Hunze (2 personen), gemeente Tynaarlo (2 
personen), gemeente Borger-Odoorn (2 personen), RWS (1 persoon) en Sweco-
Ingenieurs- en adviesbureau, 2 personen). 
Data vergaderingen: 18 maart 2019, 21 mei 2019, 25 juni 2019, 10 september 
2019, 8 oktober 2019. 
Gespreksonderwerpen: o.a. klankbordgroep, geluid, verkeersonderzoek, gebiedsanalyse, 
duurzaamheid, notitie Reikwijdte en Detailniveau, omgevingsmanagement en communicatie, lijnen 
met de gemeentebesturen focusgroep Gieten, planologische procedure en de positie van de 
gemeente(besturen). 

 
s. Reactie van derden/niet te herleiden ontvangen stukken: 
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- Ongedateerde reactienota NRD: alles is weggelakt!! 
 

4. Antwoorden op de gestelde 15 vragen. 
Opgemerkt wordt dat de indruk bestaat dat de vragen gewetensvol zijn beantwoord. Het 
contact met de WOB-ambtenaar is ook goed geweest.  
Wel is het jammer dat een aantal keren wordt verwezen naar stukken en dat pas na lang 
zoeken en raadpleging van die stukken kan worden achterhaald wat er bedoeld wordt.  
Voor het antwoord op de vraag met welke stemverhouding PS op 3 oktober 2018 het 
besluit hebben genomen tot vaststelling van de “Startnotitie initiatieffase partiële 
verdubbeling N-34 Emmen-De Punt” wordt verwezen naar het video-verslag van de 
Statenvergadering. Het simpel vermelden van de stemverhouding was kennelijk niet 
mogelijk. 
 
De meeste antwoorden in genoemde brief van GS zijn gebaseerd op de onder 2. 
vermelde stukken c.q. zijn daaruit te distilleren. 
 
5. Welke conclusies kunnen uit het bovenstaande worden getrokken? 
Niet valt na te gaan of alle gevraagde stukken zijn toegezonden. Immers, stukken, die je 
niet kent, kun je niet benoemen. Wat opvalt is dat er geen stukken zijn uit de periode: 6 
september 2017-12 april 2018 en de periode: 3 oktober 2018-25 februari 2020. 
Tevens ontbreken de gevraagde stukken over de opdrachtverstrekking (door wie; aan 
wie; inhoud van de opdracht). 
Het is dus alleen mogelijk op grond van de aanwezige stukken conclusies te trekken. 
 
GS zijn van mening dat er vóór 25 februari 2020 (het GS-besluit tot vaststelling van de 
concept-nota “Reikwijdte en Detailniveau”) geen principebesluit tot (gedeeltelijke) 
verdubbeling van de N34 is genomen en dat er dus eerder ook niets ter visie hoefde te 
worden gelegd en aan inspraak hoefde te worden gedaan. Dit wordt ook expliciet 
vermeld. 
 
Dit GS-standpunt is aantoonbaar onjuist. 
Een expliciet principebesluit is weliswaar nimmer is genomen, maar er is wel degelijk 
sprake van een principebesluit: PS hebben op 3 oktober 2018 besloten om de 
“Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen-De Punt” vast te stellen. 
Daarmee besluiten PS o.m. om de opdracht en de afbakening (randvoorwaarden) voor 
het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 verder te onderzoeken. Daarmee wordt de 
initiatieffase opgestart. Het resultaat is de concept-nota “Reikwijdte en Detailniveau” met 
bijlagen.  
PS geven daarmee, tenminste impliciet, aan - mede gelet op de eerder geproduceerde 
stukken en genomen besluiten door GS -, dat er: 

- in ieder geval verdubbeld gaat worden,  
- dit partieel zal zijn, en  
- dat die partiële verdubbeling nader moet worden onderzocht. 

Mijn standpunt wordt tevens gevoed door hetgeen er in het college-akkoord 2019-2023 
staat: er komt een variantenstudie voor een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 
Emmen-De Punt.  Anders gezegd: verdubbelen staat vast; een studie moet uitwijzen 
welke variant er moet komen!  
Het besluit van PS dd 3 oktober 2018 had dus ter visie gelegd moeten worden met de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Inspraak dus. 
 
De provincie heeft die fase volledig overgeslagen en heeft op 5 maart 2020 de 
vastgestelde concept-notitie “Reikwijdte en Detailniveau” ter inzage gelegd met de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.  
Deze concept-notitie gaat ten principale uit van verdubbeling en legt de geïnteresseerden 
een viertal varianten voor inzake een gedeeltelijke verdubbeling. Het is nadrukkelijk de 
bedoeling om op deze vier varianten te reflecteren, dus niet op het principe inzake de 
verdubbeling. 
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Daarmee worden de mensen onjuist geïnformeerd én op het verkeerde been gezet. 
Dat is kwalijk. 
Daarbij komt dat in de ter inzage gelegde stukken, noch in de verstrekte flyers, de 
voorgeschiedenis afdoende is vermeld (zoals thans – en dus voor het eerst – wel is 
gedaan in de brief van GS van 25 augustus 2020 inzake de beantwoording van de 
gestelde vragen). Daardoor kon op geen enkele wijze de door de provincie gekozen 
procedure worden onderkend. Dat is onvolledig, onzorgvuldig en verwarrend. 
 
Door het bovenstaande wordt de indruk gewekt dat de inspraakprocedure inzake het 
principebesluit bewust is overgeslagen en dat genoemd besluit onomkeerbaar is; 
kennelijk moeten belanghebbenden het doen met het voldongen feit inzake de 
(gedeeltelijke) verdubbeling en mogen zij zich slechts bezig houden met varianten.  
De reacties daarop via de zienswijzen zullen ongetwijfeld geen eensluidend resultaat 
opleveren; met als gevolg dat dit bureaucratisch proces de weg vrij maakt voor de 
provincie om uit te voeren wat men van begin af aan voor ogen had; het DvhN heeft in 
een redactioneel commentaar dd 31.1.2020 hierop ook gewezen. Geen fraaie gedachte, 
maar wel voor de hand liggend. 
Dat is kwalijk. We zouden allen toch geleerd moeten hebben van de door het Rijk 
gevoerde procedure mbt de windmolens in het veengebied e.o. 
 
Terzijde: zelfs als het standpunt van de provincie in formeel opzicht niet onjuist zo zijn, 
dan nog had zij het besluit van PS van 3 oktober 2018 aan derden moeten voorleggen 
met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.  
 
Tenslotte: Wettelijk kader van een verdubbeling is: de Omgevingsvisie en POV-2018. 
Vastgesteld wordt dat verdubbeling in deze stukken niet is opgenomen en dat geen 
poging wordt ondernomen ze aan te passen. 
 
Conclusie: de lopende procedure dient te worden stopgezet. Daarna kan worden bezien 
wat er verder moet gebeuren. 
 
6.Conclusies op basis van actuele ontwikkelingen  
Overigens zijn er nog vier redenen voor een heroriëntatie c.q. stopzetting van de thans 
lopende procedure: 

a. de vele structurele gevolgen van de corona-epidemie, zoals de gewijzigde 
mobiliteit, dus ook verminderd aanbod aan auto’s e.d., mede als gevolg van 
thuiswerken, zowel voor werkgevers als voor werknemers, video-vergaderen e.d. 
Anders gezegd: veel gegevens, die ten grondslag liggen aan het besluit van PS dd 
3 oktober 2018, zijn inmiddels volledig achterhaald. 

b. In het college-akkoord 2019-2023 staat dat het oplossen van het probleem : 
“rotonde Gieten” prioriteit heeft. Dat is een goede zaak. Nergens is een 
berekening te vinden van de geraamde kosten voor dit project, afgezet tegen het 
beschikbare budget voor beide projecten. Het is heel goed denkbaar dat – na 
oplossing van het “probleem Gieten” - er geen c.q. onvoldoende budget 
beschikbaar is voor het gedeeltelijk verdubbelen van de N34. Daar kan je beter nu 
bij stilstaan dan later, als er nog meer kosten zijn gemaakt. 

c. Voorkomen dat onnodig geld wordt uitgegeven. 
 
 
 
7. Hoe nu verder 
GS zullen zich nader moeten oriënteren op wat er nu moet gebeuren en PS zullen hierbij 
moeten worden betrokken. 
Het ligt dan ook voor de hand dat deze notitie ook wordt behandeld bij de beantwoording 
van de ingediende zienswijzen.  
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Op basis van het bovenstaande kan voor wat betreft de gevolde procedure de conclusie 
alleen maar zijn: deze stopzetten.  
Er kan niet op de ingeslagen weg worden doorgegaan; de gemaakte fouten en omissies 
zijn te ernstig.  
Voor wat betreft de conclusies op basis van de actuele ontwikkelingen is het stopzetten 
c.q. definitief beëindigen van de procedure vanzelfsprekend. 
 
 
Tenslotte: PS zullen van deze notitie kennis moeten nemen omdat zij volgens planning 
dit najaar een besluit moeten nemen over de concept-notitie “Reikwijdte en Detailniveau” 
maar ook omdat zij een controlerende taak hebben en  verantwoordelijk zijn voor een 
correcte procedure.  
Vandaar dat een cc van deze notitie voor Provinciale Staten is bestemd; tevens zend ik 
een cc naar de verantwoordelijke gedeputeerde, de heer C. Bijl, de fractievoorzitters van 
de partijen in de Staten, de raad en burgemeester en wethouders der gemeente Aa en 
Hunze, de desbetreffende wethouder en de fractievoorzitters van de partijen in deze 
raad. 
 
8. Tenslotte 
Voor alle duidelijkheid: deze notitie dient niet te worden beschouwd als een verkapte 
nieuwe of aanvullende zienswijze. Zij vloeit voort uit het raadplegen van de WOB-stukken 
en uit de actuele ontwikkelingen sinds 23 maart 2020, de datum van mijn zienswijze. 
 
 
Gasselte, 7 september 2020. 
 
Jan van Zomeren       
Ericapark 3, 9462RC  Gasselte 
 
mede namens:  
 
Jos Kessen       Ethel Scheltena, 
Borgerweg 18, 9462 RB Gasselte    Ericapark 4, 9462 RC Gasselte 
 
Jan Aardema,       Gerrit van der Niet, 
Borgerweg 14, 9462 RB Gasselte    Oosterstraat 54, 9531 CD Borger 
 
Harry Scheltena,      Henk Schuring, 
Ericapark 4, 9462 RC Gasselte     Ericapark 19, 9462 RC Gasselte 
 
Koosje van Zomeren-van Beek,    Jaap Eitens, 
Ericapark 3, 9462 RC Gasselte     Borgerweg 16, 9462 RB Gasselt
     
Nelleke Kessen-van Teijlingen,     Dirkje Kruisheer, 
Borgerweg 18, 9462 RB Gasselte    Ericapark 19, 9462 RC Gasselte 
 
Jolanda Brink,       Jannie Eitens, 
Borgerweg 14, 9462 RB Gasselte    Borgerweg 16, 9462 RB Gasselte. 
 
Ineke Bos, 
Oosterstraat 54, 9531 CD Borger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. Samenvatting besluitvorming provincie Drenthe N34; basis stukken WOB; 




