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Betreft: werkzaamheden waardoor toename klimaatverandering 

Geacht College en Provinciale Staten,
Iedere dag kunnen we in de krant lezen dat de wereld er heel slecht voorstaat betreffende de 
voortschrijding van de klimaatverandering. Ook de Verenigde Naties hebben in haar IPCC-rapport 
aangegeven dat we in de alarmfase zitten. Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk omdat we, ondanks 
dat er al tientallen jaren voor wordt gewaarschuwd, gewoon doorgaan met onnuttige 
energieverspilling en daarmee toename van de kooldioxide in de atmosfeer bevorderen. Ik constateer 
nu alweer dat we in de provincie Flevoland ook nog steeds als uitgangspunt hebben dat de mens niets 
in de weg gelegd mag worden en men niet beseft wat de gevolgen daarvan zijn. De klimaatverandering, 
veroorzaakt door de mens, is ook in de provincie van ondergeschikt beiang. De mens hoeft zich niet 
aan te passen maar de omgeving moet aangepast worden, zogenaamd ten gunste van die mens. En 
daarmee versnellen we de klimaatverandering. Op de lange termijn lost zich dat wel op omdat er dan 
geen mensen meer zullen zijn en er dus ook geen uitstoot van kooldioxide zal zijn door het 
energieverbruik van de mens. Maar wilt U dat? Wilt u dat op uw geweten hebben?

Verleden week zijn we middels een advertentie in de plaatselijk krant De Noordoostpolder uitgenodigd 
om zich op de hoogte te laten stellen van de geplande werkzaamheden aan de Zuiderringweg, vanaf 
de Drietorensweg tot de Hertenweg, in de gemeente Noordoostpolder. Volgens het plan wordt de 
aanwezige asfaltlaag verwijderd en vervangen door een nieuwe asfaltlaag. Bovendien wordt de weg 
verbreed en voorzien van zogenaamde rammelstroken. Ook het fietspad wordt voor een deel 
gerenoveerd.

Als ik zo'n uitnodiging lees dan moet ik concluderen dat het onvoorstelbaar is dat men als provinciale 
overheid honderdduizenden euros investeert in werkzaamheden die totaal overbodig zijn om de 
veiligheid te verhogen en men geen voorste! doet om de veiligheid te verhogen zoals de controle op 
naleving van de voorgeschreven snelheden e.d. Wordt die veiligheid door de voorgestelde 
werkzaamheden wel aanzienlijk verbeterd? Hoeveel ongevallen zal u weten te voorkomen door deze 
werkzaamheden? Moet een dergelijke weg, met zo'n lage verkeersintensiteit, wel verbreed en van een 
nieuwe asfaltlaag voorzien worden? Uw motto lijkt wel: "vrijbaan voor de mensheid"!!! Dit gaat op de 
lange termijn helaas ten koste van de leefbaarheid van die mensheid en dan ook eindigen in een 
doodlopende weg.
Voor verhoging van de veiligheid op deze weg is dan ook een simpelere en zelfs effectievere oplossing 
door controle op de door uzelf ingestelde regels in te stellen en zou een oplossing zijn die heel veel 
minder kost en zou een gigantische hoeveelheid minder C02- belasting veroorzaken.

Ik maak af en toe van de Zuiderringweg van de rijbaan gebruik en veelvuldig van het fietspad en zie 
dan zowel de weg als het fietspad er geweldig bij liggen. De breedte, het lengte- en het dwarsprofiel 
zijn uitstekend. Is het asfalt verouderd? Dat lijkt er zeker niet op. De asfaltlaag bevindt zich in een 
uitstekende conditie en zou, indien de stroefheid verhoogd zou moeten worden, geupdate kunnen 
worden door het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. De verkeersintensiteit van deze weg is zeer 
gering. Conclusie is dan ook dat deze werkzaamheden geen enkel nut hebben en op termijn alleen 
maar nadelig zijn voor de mensheid.

Gezien het bovenstaande mist u weer een kans om iets tegen de klimaatverandering te doen. Ik hoop 
dan ook dat u uw plannen zal bijstellen en in de toekomst, bij een afweging om wegen in Flevoland



aan te passen, terdege rekening zal houden met nut en noodzaak en de mate van de daarbij te 
veroorzaken kooldioxidebelasting, die de klimaatverandering zal versterken,

Vriendelijke groeten


