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Ondenverp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
onteigening rotonde Tynaarlo

Geachte heer Kuipers,

ln uw e-mail van 4 september 2017 stelde u twee vragen over onteigening rotonde
Tynaarlo. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

N.a.v. de opmerking van gedeputeerde Brink (zie arcering in bijlage) zou ik graag een
overzicht ontvangen van: de onteigeningen die de provincie (volledig) heeft uitgevoerd
sinds 2015. lk kan me wel enkele PS-besluiten herinneren om onteigeningsproce-
dures te beginnen maar geen daadwerkelijke onteigeningen. Laat staan dat dit "vaker"
gebeurt.

Antwoord 1

De provincie Drenthe heeft sinds 2015 geen enkele onteigening (volledig) uit-
gevoerd. Dat wil zeggen dat er geen gerechtelijke onteigeningsprocedure is
gevoerd. Er zijn geen percelen door middel van het instrument onteigening in
eigendom van de provincie Drenthe gekomen. Wel heeft de provincie Drenthe
besluiten genomen om de Kroon te verzoeken percelen ter onteigening aan te
wijzen. Dit is gedaan bij de volgende besluiten: Statenstuk 2016-719, Sfafen-
stuk 2016-761, Statenstuk 2017-774, Statenstuk 2017-775 respectievelijk de
projecten N34 aansluiting Klooster, Rotonde Tynaarlo, N34 verdubbeling ge-
deelte Coevorden en N34 verdubbeling gedeelte Emmen.
Voordat de provincie een onteigening start is er minnelijk overleg gevoerd om
de benodigde gronden te verwerven. lndien het de verwachting is dat de
gronden niet tijdig minnelijk kunnen worden verworven start de provincie een
onteigeningsprocedure. Het instrument onteigening draagt zeker bij aan de
minneliike verwerving. Zonder het instrumenf rs de tijdige realisering van infra-
projecten onzeker.



Yraaq2
Kan dit ook door GS gebeuren zonder besluit van PS?

Hoogachtend

Gedepu teerde Staten van Drenthe

Antwoord 2
Nee. Een verzoekbesluit kan alleen worden genomen door het algemeen
bestuur van het bestuursorgaan. Delegatie is niet mogelijk, artikel 78, eerste
lid, van de Onteigeningswet.
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Van: Hans Kuipers
Aan: Ria Veenstra
Onderwerp: Onteigening (technische vraag)
Datum: zondag 3 september 2017 12:50:17
Bijlagen: DVHN-20170902-DO01020005 kopie.pdf

N.a.v. de opmerking van gedeputeerde Brink (zie arcering in bijlage) zou ik graag 
- een overzicht ontvangen van de onteigeningen die de provincie (volledig) heeft 
  uitgevoerd sinds 2015. 
- kan dit ook door GS gebeuren zonder besluit van PS?

Zou je deze vragen willen neerleggen bij de betreffende ambtenaar?

Met vriendelijke groet,

Hans Kuipers
Fractievoorzitter GroenLinks Drenthe

hans.kuipers@drentsparlement.nl
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