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Onderuverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake aanslui-

ting N34 Slenerweg/Emmen-Noord

Geachte mevrouw Van der Tol,

ln uw brief d.d. 17 februari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de aansluiting
N34 Slenenveg/Emmen-Noord. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq I
Op welke termijn zou er begonnen kunnen worden met het veiliger maken van de N34
in de variant Emmen-Noord; met andere woorden, wanneer kan de eerste schop in de
grond?

Antwoord 1

Er heeft nog geen definitieve besluitvorming over de variant Slenerweg of
Emmen-Noord plaatsgevonden. Wij verwachten voor beide oplossingen dat
niet eerder dan eind 2017 werkelijk kan worden gestart met de uitvoering.

Vraaq2
Welke procedures, bijvoorbeeld onteigeningen, moeten ten aanzien van de variant

Emmen-Noord nog doorlopen worden?

Antwoord 2

Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, grondaankopen moeten wor-

den verricht, grondonteige ningsproced ure moet worden opgestaft, (mogelijk)

Raad van State-procedure, verkeersbesluiten, omgevingsvergunning, aanbe-

sted ingsproced ure, e nz.
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Vraaq 3

Welke extra kosten (bijvoorbeeld door onteigeningen) verwacht u nog bij de variant

Emmen-Noord?

Antwoord 3
Bij de nadere uitwerking van de gekozen variant is het mogelijk exactere

ramingen op te stellen en dus inzicht te krijgen in de nu nog niet voorziene

kosten. Wel is alduidelijk dat bij beide varianten gronden nodig zijn. De kos-
ten van de benodigde gronden zijn in de voorlopige raming meegenomen. Het
is nu nog niet bekend of er uiteindelijk een onteigening moet plaatsvinden. Het
is gebruikelijk om gelijktijdig met het verwerven van de gronden ook een ont-

eigeningsprocedure te starten. Uitgangspunf is hef verwerven van grond "in

der minne". Andere extra kosten zijn ons nu niet bekend.

Vraaq 4

Op welke termijn zou er begonnen kunnen worden met het veiliger maken van de N34

in de variant Slenerweg; met andere woorden, wanneer kan de eerste schop in de
grond?

Antwoord 4
Zie antwoord op vraag 1.

Vraaq 5

Welke procedures, bijvoorbeeld onteigeningen, moeten ten aanzien van de variant
Slenerweg nog doorlopen worden?

Antwoord 5
Zie antwoord op vraag 2

Vraaq 6

Welke extra kosten (bijvoorbeeld door onteigeningen) veruvacht u nog bij de variant
Slenerweg?

Antwoord 6
Zie antwoord op vraag 3.

Hoogachtend,

Gedep van Drenthe,
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