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Geachte voorzitter, 

 

Deze brief gaat over het memo van de heer Brink over de N34, maar vandaag kwamen de verslagen 

van de provinciale projectgroep op WOB-verzoek na weken uitstel aan. Het verslag van de eerste 

vergadering was onthutsend. De provincie wilde de groep beperken tot alleen de Bestuurlijke 

Voorkeur (Slenerweg) en dan nog alleen de aanliggende wegen. Voor het lezen van de overige tekst 

was geen tijd. 

 

Het memo van gedeputeerde Brink over Emmen-Noord maakt geen enkele melding over een 

gelijkwaardige afweging, waar uw Commissie deze VVD-gedeputeerde om heeft verzocht. Sterker 

nog, hij stelt een proces voor dat identiek is aan dat van de Second Opinion. Een mislukking die hem 

op het  marathondebat van 7 mei kwam te staan. Die vergadering heeft u hem gevraagd om de 

gelijkwaardige vergelijking voorafgaand aan een verzoek om bestemmingswijziging.  

 

Het procesvoorstel biedt uw Commissie overigens geen enkele rol. Toch heeft uw Commissie de 

gedeputeerde nu al tweemaal bewogen tot aanvullend onderzoek, is een volledig nieuwe ontwerp 

door u op de agenda gezet, en worden elke vergadering wel vragen gesteld. Het verbaast ons dat 

daarom in het memo geen vaste ijkpunten zijn opgenomen, waarop u het proces kunt versterken. 

Verder vragen wij ons waarom dit een uitvoeringshandeling zou zijn, als u het enige democratische 

controleorgaan bent waarop de inwoners van ’t Haantje terug kunnen vallen. 

 

Dit keer lijkt de gedeputeerde te proberen de Commissie Omgevingsbeleid te omzeilen door het stuk 

niet als agendapunt in te brengen, maar als ingezonden stuk. En zelfs als u het tot agendapunt voor 

de volgende vergadering bestempelt kan de heer Brink proberen u tot 3 september te ontlopen en 

de Commissie voor voldongen feiten te stellen, zoals zeer beperkte geformuleerde 

onderzoeksopdrachten. Dan zou hij ook nog kunnen klagen dat hij niet daadkrachtig mag optreden. 

 

Niet de gelijkwaardige vergelijking zal bepalen of er een heroverweging komt. Nee het memo stelt 

letterlijk dat het overleg met Emmen en Borger-Odoorn dit bepaalt. Het memo is zelfs zo onduidelijk 

dat wordt opengelaten of daarbij de uitkomsten van het aangekondigde onderzoek doorslaggevend 

zijn en of de gemeente hun plannen aan gaan passen aan de uitkomsten van het onderzoek. 

 



Dat een heroverweging nodig is, is vastgelegd in paragraaf 3.3 van de Second Opinion door 

Goudappel Coffeng, het, zoals de gedeputeerde u expliciet onder de neus heeft gewreven, zeer 

gerenommeerde bureau. En dus heeft de gedeputeerde niet alleen u, maar op 22 april, ook zijn 

collega gedeputeerden verkeerd geïnformeerd.  

 

Verder heeft iedereen wensen, maar die worden niet vastgelegd in gelikte Verkeersplannen. Als de 

afgelopen maanden iets duidelijk is geworden dan is het wel dat de wensdroom van de heer Brink, 

zijn persoonlijke bestuurlijke voorkeur, de nachtmerrie vormt voor veel gewone burgers. En zij 

moeten met de gevolgen leven, decennia lang. 

 

Ook schermt de gedeputeerde weer met de ambtelijke werkgroep Odoorn-Klijndijk. Inderdaad, 

ambtelijk, omdat na een WOB-verzoek blijkt dat de projectleider steeds de voorzitter van deze club is 

geweest. Dus meldt de gedeputeerde u elke keer dat zijn ondergeschikte helemaal instemt met zijn 

voorstellen.  

 

Verder lijkt de gedeputeerde zich ook nog de mogelijkheid te bieden te volstaan met 

verkeersonderzoek. Verkeersonderzoek dat geen enkele zin heeft zolang het centrum van Emmen 

een grote bouwput is. 

 

Het vasthouden aan de bestuurlijke voorkeur in het memo, veroorzaakte inderdaad de sfeer die de 

heer Blokzijl in zijn brief schetste. Het is goed om te bedenken dat Emmen-Noord een bestaande 

locatie is die kan worden opgewaardeerd en het ontwerp Slenerweg, veel bijkomende 

werkzaamheden vereist, zoals onteigeningsprocedures en dergelijke. 

 

Het memo laat ’t Haantje weer buiten beschouwing. De toezegging aan u op 7 mei om terug te 

komen op de aangeboden verzoeken heeft de heer Brink niet uitgevoerd. Ook iets simpels in zijn 

droombeeld als een fietspad zoals dat naar Klijndijk is niet mogelijk. 

 

Onder inwoners van ’t Haantje leven grote zorgen. In de huidige bestuurlijke voorkeur ontstaat bij 

uitvoering een nieuwe verbinding, en ook nog de kortste verbinding tussen twee provinciale wegen 

door de verkeersonveilige 30-kilometer zone van ’t Haantje te lopen. Dat is een groot offer als 

Emmen-Noord ook simpel of met een beetje inventiviteit Duurzaam Veilig kan worden gemaakt. Er 

bestaat vrees op een grote toename van sluipverkeer en omleidingverkeer. Dat raakt ook kwetsbare 

verkeersdeelnemers. En kan door trillingen schade aan huis en haard veroorzaken. Bovendien blijken 

op eens vertrouwde en betrouwbare verbindingen naar Emmen ook tot het verkeersveilig van de 

N34 te horen. Net als de toegang tot Winkelcentrum Emmermeer. 

 

Provinciale Staten is de enige volksvertegenwoordiging die een rol speelt waarvoor de inwoners van 

’t Haantje stemmen. Daarom wordt u verzocht onze inwoners bij te staan door zo volledig mogelijk 

gebruik te maken van uw invloed en bevoegdheden, in het borgen van hun belangen, en een 

zelfstandige positie te geven. Omdat het proces al zo ver gevorderd is en zo de tegenstellingen zo 

groot, is deelname aan het proces van de heer Brink praktisch niet haalbaar.  

 

Hoogachtend,  

 



 

 

Rens Bonnema 

Coördinator Ondersteunningsgroep N34 ‘t Haantje 


