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Geacht college, 

 

In onze vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa van 5 februari jl. is 

mondeling de stand van zaken rondom de planvorming over de verdubbeling van 

de N34 besproken. Dit naar aanleiding van het bericht op uw website over de Nota 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het opstellen van een Milieueffectrapportage 

(MER). Voor het Overlegorgaan – door u ingesteld om u gevraagd én ongevraagd 

advies te geven - is het onduidelijk in hoeverre bij de voorbereiding rekening is 

gehouden met de unieke en samenhangende natuur- en landschapskwaliteiten van 

het Drentsche Aa-gebied. Het voornemen tot verdubbeling roept veel vragen op.  

 

Mij is gevraagd deze zorgen aan u over te brengen middels deze brief. Uit de 

discussie heb ik de volgende vragen, opmerkingen en suggesties voor u:   

- Nut, noodzaak en urgentie moeten zonder enige twijfel zijn. 

- Pleidooi voor een integrale afweging, waarbij alle belangen worden 

gewogen, juist ook die van het Nationaal Park Drentsche Aa. 

- Neem (proactief) ook alternatieven op in de Nota Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD) die anticiperen op tijdgeest/actualiteit (stikstof). 

- De unieke status van het Nationaal Park Drentsche Aa en De Hondsrug 

UNESCO Geopark zijn ook provinciale belangen. Zijn deze wel goed 

meegewogen in de besluitvorming tot nu toe? 

 

Als Overlegorgaan Drentsche Aa zijn wij van mening dat een dergelijke grote 

ruimtelijke ontwikkeling moeilijk is in te passen binnen de (kern)kwaliteiten van het 

Nationaal Park Drentsche Aa, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Drenthe 

(2018) en geborgd in uw eigen omgevingsverordening.  

 

Namens het Overlegorgaan vraag ik u het (verkeerskundig) nut, noodzaak en 

urgentie van de beoogde verdubbeling N34 met actuele gegevens te onderbouwen 

en ook de consequenties voor natuur, landschap en milieu in beeld te brengen. En 

hierbij ook alternatieve oplossingen in de MER te laten onderzoeken. 
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Ik spreek mijn vertrouwen uit dat u de zorgen van het Overlegorgaan zwaar laat 

meewegen bij uw uiteindelijk besluit. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

H.R. Oosterveld,  

onafhankelijk voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa  

 

 

 
 
Afschrift aan: 

• Leden Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa  

• De Hondsrug UNESCO Geopark, info@dehondsrug.nl   
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