
Pro¡tincieh uis \ùüeste¡b¡ink r, Assen
Postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen
www.drenthe.nl

r (o592)
r (o592)

36 tt tt
36 t7 77 provinci renthe

Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 4 maart2015
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Behandeld door mevrouw W. Schutte en de heer T. Woestenburg (0592) 36 57 40

Onderurerp: Gebiedsontwikkeling Frederiksoord e.o.; reconstructie c.a. van de provin-

ciale weg Frederiksoord-Friese grens (Wilhelminalaan, N353)

Geachte voorzitter/leden,

De Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord zijn in

de Omgevingsvisie Drenthe (op bladzijde 82) aangeduid als een zeer bijzonder ge-

bied, waarin de provincie met haar partners wil investeren in culturele en ruimtelijk-

economische ontwikkelingen. De provincie is al redelijk lange tijd in overleg met part-

ners (met name de Stichting Maatschappijvan Weldadigheid en de gemeente

Westerveld, waarmee wij samen de stuurgroep Erfgoed Frederiksoord/

Westerbeeksloot-Maatschappij voor Weldadigheid 200 jaar vormen), om te komen tot

de Gebiedsontwikkeling Frederiksoord e.o. Het plan voor deze gebiedsontwikkeling

bevindt zich in het stadium van afronding. Eigenlijk is alleen de financiering nog niet

rond. Onze ambitie is in de loop van dit jaar samen met onze partners tot dekking te

komen. Dan wordt dit uitvoeringsplan voor deze gebiedsontwikkeling ter kennisname

aan uw Staten aangeboden.

lnmiddels is gebleken dat de provinciale weg Frederiksoord-Friese grens

(-Noordwolde) qua asfaltverharding aan het einde van haar levensduur is gekomen.

Groot onderhoud (dat wil zeggen nieuw asfalt) is nodig. Dit grootonderhoudsproject,

waarvoor € 800.000,-- wegenonderhoudsbudget beschikbaar is, kan gecombineerd

worden met het afirvaarderen van de huidige functie als gebiedsontsluitingsweg

('80-km-weg') naar erftoegangsweg ('60-km-weg'). Dat past in het streven van de

gemeente Westerveld en de Maatschappijvan Weldadigheid nieuwe, eigentijdse

architectonische koloniehuisjes binnen de cultuurhistorische structuur te realiseren.

Een snelheidsregime van maximaal 60 km/u is om geluidstechnische redenen nodig

voor de nieuwe woningbouw, waar een markt voor blijkt te bestaan.



2

Er is € 440.000,-- BDU-geld beschikbaar om dit 60-km/u-regime af te dwingen en de

verkeersveiligheid te verbeteren. Ten slotte bestaat de ambitie dit provinciale project

in overleg met de gemeente c.q. de dorpsgemeenschappen van Frederiksoord en

Wilhelminaoord te verbreden met werken die de oorspronkelijke ruimtelijke structuur

in het landschap versterken en ervaarbaar maken. Ter indicatie wordt gedacht aan

herstel van de zwaaikom bij de kruising van de N353 en de (vroeger bevaarbare)

Westerbeeksloot, aanleg van een halte voor de Kolonietram, herstel van de laan-

beplanting, de weg een uiterlijk geven dat past in de ruimtelijke kwaliteit van het Ko-

loniegebied etc. Hiervoor is € 320.000,- budget beschikbaar vanuit het Programma

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 201 2-2016.

Dit provinciale project wordt op deze manier het eerste project van de gebiedsontwik-

keling Frederiksoord e.o. dat tot uitvoering komt. Wij streven naar aanbesteding eind

2015 en uitvoering in 2016.

De gemeente Westerveld heeft zich bereid verklaard de weg Frederiksoord-Friese
grens (N353) vervolgens als lokale weg van de provincie over te nemen.

De Gemeenteraad heeft hier al toe besloten. Wij zullen hierover in 2015 een overeen-

komst met Burgemeester en Wethouders van Westerveld sluiten.

Wij hopen u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa/coll


