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Ondeniverp: Aansluiting N34 Klijndijk/Em men-Noord

Geachte voorzitter/leden,

Door middel van deze brief informeren wij u over ons besluit ten aanzien van de aan-

sluiting N34 ter hoogte van Klijndijk/Emmen.

Na een uitgebreid proces, waarin wij in gesprek zijn geweest met betrokken partijen,

zoals inwoners, gemeenteraden, de werkgroep Klijndijk en andere belanghebbenden,

hebben wij een besluit genomen over de aansluiting Klijndijk/Emmen-Noord in de

N34.

Er komt een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Sleneruveg, aange-

vuld met een parallelweg tussen de aansluiting Emmen-Noord en de nieuwe aanslui-

ting Slenerweg. De aansluiting Emmen-Noord en de aansluiting Odoorn-Noord komen

te vervallen. Vanaf Odoorn-Noord wordt een verbrede parallelweg met fietspad aan-
gelegd naar de nieuwe aansluiting Exloo. De huidige Sleneruveg wordt niet verplaatst.

Er wordt een fietspad naast de bestaande weg aangelegd.

Op uw verzoek hebben wij beide gemeenteraden eerst geÏnformeerd over de uítkom-

sten van het uitgebreide onderzoek tussen beide locaties. Daarna hebben de raden

hun standpunt bepaald en ons schriftelijk bevestigd.

De Gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft gekozen voor de aansluiting Slenerweg

en de Gemeenteraad van Emmen kiest voor een aansluiting bij Emmen-Noord. Het

college van de gemeente Coevorden heeft, als bevestiging van het eerder uitgespro-

ken standpunt, gekozen voor de aansluiting Emmen-Noord.
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De parallelweg is ook tijdens de raadsbehandeling in Borger-Odoorn meerdere malen

genoemd.

Uitwerking
Door de aanleg van deze parallelweg blijft de gewenste snelle(re) verbinding, een

80 km/uur weg vanaf de N34 richting Emmen, bestaan. Daarnaast krijgen Odoorn,

Valthe en Klijndijk een rechtstreekse aansluiting op de N34.

De verwachte verkeerstoename, door te kiezen voor een snelle(re) verbinding met

Emmen, wikkelt zich af via deze parallelweg en niet op de rotonde in Klijndijk. De

Slenerweg zal door de aanleg van de parallelweg aanzienlijk minder druk worden.

Voor't Haantje, gemeente Coevorden, zijn de verschillen tussen beide opties zeer

gering gebleken.

Door de aanleg van de parallelweg zal de toename van het verkeer op de Slenerweg

ongeveer de helft zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan Sleneruveg. Deze weg

blijft liggen tussen de bomenrij en wordt minimaal verbreed. Daarnaast wordt de

Slenerweg gedeeltelijk voorzien van een vrijliggend fietspad, vanaf de bestaande

rotonde Klijndijk tot en met de toekomstige aansluiting.

Financieel
Doordat er geen nieuwe Slenerweg noodzakelijk is worden er kosten bespaard. Deze

middelen zetten wij in voor de aanleg van de parallelweg.

Vervolg
Het plan wordt verder uitgewerkt, waarna een wijziging van het bestemmingsplan

wordt voorbereid met de daarbij behorende onderzoeken. Deze zal door de gemeente

Borger-Odoorn worden vastgesteld. Afhankelijk van de zienswijzen en de verwerving

van de gronden verwachten wij, op z'n vroegst, in 2017 te kunnen starten met de uit-

voering.

Hoogachtend

Gedeputeerd van Drenthe,

-<l---

secretaris voorzitter
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