
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 

 
 
 
 

   
 
Assen, 17 september 2019 
Ons kenmerk 38/5.2/2019002021 
Behandeld door de heer drs. A. Brouwer (0592) 36 57 24 
Onderwerp: Subsidiëring gemeente Emmen voor het project Muur van Emmen  
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen  
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening 
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen 
met betrekking tot ons voornemen om € 500.000,-- subsidie te verlenen aan de ge-
meente Emmen uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of 
Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure'). 
   
Het project Muur van Emmen voorziet in de vernieuwing en doorontwikkeling van de 
voormalige 23 m hoge vuilstort Schansbelt in Emmen. Dit gebied heeft al de planolo-
gische bestemming "fietsberg", maar voldoet qua inrichting niet meer aan de eisen 
van deze tijd. De gemeente heeft nu het voornemen het gebied te gaan vernieuwen 
en door te ontwikkelen tot een volwaardige sportieve en recreatieve trekpleister met 
uitdagende fiets- en wandelpaden. De vernieuwing bestaat uit: 

• aanleg van een geasfalteerde fietsroute over de berg 

• renovatie van de bestaande halfverhardingspaden 

• renovatie van bestaande terreininrichting en groen en aanbrengen van aanvul-
lende terreininrichtingselementen en parkeervoorzieningen 

• markeren fiets- en wandelroutes 

• aanpassingen in de afdekkingsdikte van de vuilnisbelt 
Voorts voorziet het project ook in een beperkte renovatie van de nabijgelegen wieler-
baan aan de Meerdijk. Door deze renovatie parallel aan de vernieuwing van de 
Schansbelt door te voeren wordt tegelijkertijd voorzien in: (a) een aantrekkelijk totaal-
parcours voor wielrenners; en kan (b) werk-met-werk worden gemaakt in het grond-
verzet. 
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Onze verwachting is dat het project een impuls zal geven aan de vrijetijdseconomie 
van Drenthe met het thema Fietsen als vehikel. Met de Muur van Emmen ontstaat  
een unieke trekpleister in het zuidoosten van Drenthe op zowel sportief als recreatief 
gebied, waar bovendien kan worden genoten van een prachtig uitzicht over de bossen 
en landerijen richting Duitsland. Naast de Col du VAM krijgt Drenthe een tweede grote 
berg en kan Drenthe zich nog meer profileren als uitdagende fiets- en wandelpro- 
vincie. De routes over de berg worden toegevoegd aan bestaande routenetwerken. 
Het project draagt hierdoor bij aan meer bestedingen in de vrijetijdseconomie op  
zowel lokaal, regionaal als provinciaal niveau. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    
 , voorzitter   , secretaris 
 
 
 
 


