
 

Aan: 
de voorzitter en leden van  
provinciale staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 27 april 2005 
Ons kenmerk 17/5.10/2005003729 
Behandeld door mevrouw M.A. Vroling (0592) 36 53 29 
Onderwerp: Reconstructie Gieten-De Punt (N34)  
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Rijkswaterstaat heeft zeer recentelijk de provincie Drenthe verzocht de voorbereiding 
van de reconstructie van het wegvak Gieten-De Punt inclusief de verbreding naar 
8,90 m (deklaagbreedte) ter hand te nemen en vervolgens de uitvoering ervan te be-
geleiden. Hieromtrent willen wij u nader informeren.  
 
Het betreft hier een "werk voor derden". Op 21 oktober 2003 hebben wij uitgesproken 
dergelijke werken wenselijk te vinden onder de voorwaarde dat er een provinciaal 
belang mee gemoeid is. Waar nodig werken wij om strategische, beleidsinhoudelijke 
en financiële redenen samen met andere overheden. 
 
In dit kader hebben wij ingestemd met uitvoering van het project Groot onderhoud 
Gieten-De Punt, inclusief verbreding van dit wegvak. Rijkswaterstaat was bezig met 
de voorbereidingen voor dit groot onderhoud op de bestaande deklaagbreedte van 
7,50 m. Alle betrokkenen, ook Rijkswaterstaat zelf, alsmede externen zoals de ANWB, 
achten verbreding tot 8,90 m noodzakelijk. Mede door de huidige te smalle rijbaan is 
juist dit wegvak van de N34 onveilig (vanwege bermongevallen). Om organisatorische 
redenen is het voor Rijkswaterstaat moeilijk de strategie op korte termijn aan te pas-
sen. Bovendien heeft Rijkswaterstaat geen budget voor de extra benodigde gelden 
ten behoeve van de verbreding. 
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De provincie heeft de mogelijkheden het genoemde project uit te voeren, inclusief 
verbreding van het wegvak naar 8,90 m. Bij een dergelijke breedte blijkt het risico van 
bermongevallen aanzienlijk minder, kunnen de nieuwe essentiële herkenbaarheids-
kenmerken (als vastgesteld door het Nationaal Mobiliteitsberaad) worden aangebracht 
en hoeft bij toekomstig onderhoud niet meer de hele weg te worden gestremd  
(Arbo-regels). 
 
De provincie vult het beschikbare budget van Rijkswaterstaat aan tot het bedrag  
benodigd voor het gehele werk, inclusief verbreding. Rijkswaterstaat betaalt de pro-
vincie het bedrag voor het groot onderhoud op het oude profiel. Derhalve is voor de 
verbreding een provinciale bijdrage noodzakelijk.  
 
Door middelen te steken in de verbreding van de N34 wil de provincie haar regionale 
verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid waarmaken. Bovendien wordt daar-
mee bij de (eventuele) overname van de N34, waarover de onderhandelingen in een 
vergevorderd stadium zijn, niet een te smal, net gereedgekomen knelpuntswegvak 
verkregen waar de eerste 12 tot 15 jaar geen groot onderhoud te verwachten is. 
 
De provincie zal het begrote benodigde budget betrekken in de onderhandelingen 
over de besteding van het budget voor verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals vast- 
gesteld in het bestuurlijk overleg tussen de minister en het landsdeel Noord  
(het Hofstra-Mastwijk-budget van € 2.580.000,-- waarvoor het overleg over de ver- 
deling nog zal plaatsvinden), dan wel bij de (eventuele) overdracht van de N34 aan de 
provincie.  
 
Voor de korte termijn zal de financiering geregeld worden door verschuiving van rijks-
weggerelateerde projecten binnen het Provinciaal uitvoeringsprogramma verkeer en 
vervoer 2005 en door de uren onder te brengen binnen het Managementcontract  
wegenbeheer. De meevaller van afgerond € 0,4 miljoen, die gerealiseerd is bij de 
uitvoering van werken voor Rijkswaterstaat voor 2001-2003, zal eveneens tot dekking 
van het hiervoor genoemde aanvullende N34-budget dienen. Een en ander zal bij de 
Voorjaarsnota worden ingebracht. Voor de bouwvakvakantie 2005 moet het project 
Gieten-De Punt technisch gereed zijn. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
gm/aw/coll. 


