
Actiecomité KLUNDIJK i uiting N3 
Secretariaat: R. Blokzijl, Melkweg 42, 7871PG Klijndijk tel.06-45470035 e-m il: rellyb@xs4all.nl 

Aan: College v n Gedeputeerde Staten Dre on ; i; /an Provinciale Staten Drenthe 
p/a Provinciehuis, Postbus 122, 9400AC Assen. 

Betreft: opheffing a; sluitingen op de N34 Odo< i-Noord (Klijndijk) er 
vervanging door één nieuwe aansluiting in Klijndijk ter hoogte van de kruising N34/Slenerweg. 

Geachte besturen, 

PROV BESTUUR VAN DRENTHE 
No. 

(lijndijk, 7 jan ri 2014 

Ingek: 1 Q J A N ZOU 

AFDELING _ 
TE BEH. DQÖR: 

?S 
DWS: ! G.AFD.: 

Wij wenden ons tot u met het volgende: 

Op 24 september j l . werd door het provinciebestuur Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn een 
inloopmiddag/avond gehouden om de inwone s van Borg ir-Odoo n te informe en met betrekking tot he srdei 
ongelijkvloers maken van de aansluiting(en) op de provinciale weg N34. 
Hierbij bleek dat een torlopige keuze is gemaakt voor één ingelijkvloe insluiting ter hoc 
viaduct in de Slenerweg te Klijndijk. Deze in plaats van de op te heffen bestaande gelijkvloerse aansluitingen bij 
Odoorn aan het einde van de Borgerderweg en Emmen-Noord. 

De ontsluiting via de Slenerweg- ofwel variant 7 uit het rapport van de Grontmij- heeft grote gev ir Klijndijk. 
ï feite arbrengen i de verkee -sstromei van Emmen-Noord naar de nieuwe aansluiting in de Slenerweg 

heeft tot gevolg dat er een onacceptabel hoge verkeersintensiteit in ons dorp ontstaat. 
ital r tuigen dat per etmaal gebruik gaa1 n de r o n d e Hoofdweg/Melkweg/Slenerweg zal 

volgens het rapport van de Grontmij stijgen van 6700 naar 9400. Een stijging van liefst 40% ! Gevolg: minder veilig, 
méér ( erlast, méér law aai e n hogen uits s nfijnstof. 

Omdat het zal ga; veilige tin goede ongelijkvloe lising n n bel e bereikbaarheN 
achterland en Emmen, zal deze nieuwe voorgenomen opzet ook een aanzuigende werking krijgen qua hoi veelheid 
verkeer. 

n grote groep vero itruste inwoners van Klijndijk is op 7 oktober bijeen gekomen om meningen en ideeën uit te 
wisselen. 

actiec ité dat toe i is ontstaan heeft een huis-aan-huis-enquête in het dorp gehouden. Deze is door 82% van 
de inwoners ngevuld waaruit bleek dat 79% tegen de gene ontsluiting via de Slenerweg is. 

Op uitnodiging van de provincie is er op 26 november j l . i n gesprek gev iet o actiec lité vw larbij ook hel 
gemeentebes Odoori vertegenwoordigd. Van de zijde van de provinciale vertegenwoordiger werd 
gesteld dat de verkeersintensiteit niet substantieel zal toer men. Het moge duidelijk zijn dat o omité het daai 
niet mei is is e 
Wij en daarmee ook de inwoners van Klijndijk zijn voor een veilige ontsluiting naar de N34. Echter dit rr n hoeft 

n koste te gaat n de leefbaarheid ir s dorp. Nu n eds worden zow sofdweg als Melkweg ten onrechte 
als gebiedsontsluitingswegen belast. 

-1-

mailto:rellyb@xs4all.nl


Wij zetten in op een ongelijkvloerse ontsluiting bij Emmen-Noord. Dit temeer daar het zeer aannemelijk is dat 
de kosten hiervan lager zullen zijn dan de kosten van de voorgenomen variant 7. Tev ardt hier e bereikt dat 
er nauwelijks of géén toename van de verkeersdruk op de rotonde in Klijndijk zal ontstaan. 

Problert tiet het mogelijk niet meer kunnen voldoen aan de normen met betrekking tot fijnstof, planschade e.d. 
zullen naar onze mening dan ook minder groot zijn I ; algemeen bekend dat bij hoger erkeerscoi traties, 

iet name bebouwing op 50 tot 150 meter afstand, de bevolking het directe gevolg ondervindt van de verhoogde 
uitstoot van fijnstof terwijl hier ook nog eens sprake -otonde ( afrei ;nd e i optrekkend 

ïrkeerj.Verder is door onderzoek aangetoond dat elke microgram per m3 meer fijnstof de kans op 
longaandoeningen met 22% vergroot. 
Wij zijn teleurgesteld en boos dat bij het bepalen van de diverse varianten wél rekening is gehouden met kosten, 
flora, fauna, cultuur en landschappelijke waarden, e naar niet iet de inwoners \ n Klijndijk. 
Wij doen een dringend beroep op u ons te steunen in het behoud van de leefbaarheid in Klijndijk. 

Aangezien Emmen-Noord grondgebied van Borger-Odoorn is en de inwoners van Borger-Odoorn en Emmen 
anghebbenden (kunnen) zijn, hebben wij de Colleges Jurger n Wethouders, alsmede de 

gemeenteraadsleden van beide gemeenten, op de hoogte gesteld van onze ongerustheid en bezwaren. 

Namens het actiecomité, 

Relly Blokzijl Jan Mulle 
Melkweg 42 Melkweg 6 
7871PG Klijndijk 7871PE Klijndijk 
rellyb@xy4all.nl 

N.B. Wij zijn voornemens om op korte termijn een bijeenkomst te beleggen ■ met nar e de 
;rs van Klijndijk. Hiervoor zullen ook het Provinciebestuur en de beide gemeentebesturen 

uitgenodigd worden 

kopieën: Colleges van Burgemeester en Wethouders Borger-Odoorn en Emmen 
Leden gemeenteraden van Borger-Odoorn < nEm 
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