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c

lnleiding

a. Algemeen
ln het kader van de integrale gebiedsontwikkeling Frederiksoord e.o./de Vrije Koloniën wordt de
weg Frederiksoord-Friese grens gereconstrueerd tot een lokale erftoegangsweg (60-km-weg).

Na die reconstructie wordt de dan lokale weg om niet overgedragen aan de gemeente

Westerveld. Wij hebben uw Staten hierover geÏnformeerd per brief van 4 maart 2015. De recon-
structie is nu in uitvoering en komt deze herfst gereed. Uw Staten moeten formeel nog tot die
overdracht besluiten.

b. Europese aspecten
Niet van toepassing.

Econom ie/werkgelegen heid
Niet van toepassing. Uiteraard betekent de reconstructie wel tijdelijke werkgelegenheid (bij de
aannemer).

d. Participatie

Bij de planvorming van de reconstructie heeft burgerparticipatie plaatsgevonden, in goede sa-
menwerking van gemeente en provincie.

Advies

Besluiten de (provinciale) weg Frederiksoord-Friese grens (N353, Wilhelminalaan) over te dragen aan
de gemeente Westerveld.

Beoogd effect

Door het nieuwe 60-km/u-regime (nu B0 km/u) kunnen nieuwe woningen (zogenoemde koloniewonin-
gen van de toekomst) langs de Wilhelminalaan gebouwd worden. Die genereren inkomsten voor onze
partners, de Maatschappij van Weldadigheid en de gemeente Westerveld, die zij in de gebiedsontwik-
keling investeren. Bovendien treedt door de wegoverdracht decentralisatie op ('lokaal, waar mogelijk').

Argumenten

1.1. De overdracht is met de gemeente afgesproken. De gemeenteraad heeft er al toe besloten.

1.2. De overdracht past in de plannen van de integrale gebiedsontwikkeling Frederiksoord en Omge-
ving/de Vrije Koloniën; daar zijn middelen voor gegenereerd.

Door het nieuwe 60-km/u-regime kunnen nieuwe woningen langs de Wilhelminalaan gebouwd

worden en die leveren erfpachl en OZB-|nkomsten op voor onze partners.

1.3. De overdracht past in het streven lokale wegen door de lokale overheid te laten beheren.

Ook de provincie Fryslân streeft naar overdracht van de N353 in Fryslân aan de gemeente
(Weststellingwerf).

1.4. De overdracht is in de Statenbrief van 4 maart 2015 aangekondigd
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Tijdsplanning

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing (met betrekking tot de overdracht).
De al in uitvoering zijnde reconstructie wordt uit bestaande (provinciale) budgetten gedekt.

De gemeente Westerveld neemt de weg om niet over. Dat heeft de gemeenteraad besloten, dat is als
het ware de bijdrage van de gemeente in het project Wilhelminalaan. De provincie betaalt geen
(onderhouds)afkoopsom.

De areaalwijziging wordt in de volgende update van het beheerkostenrapport Wegen en Vaarwegen
(2017) meegenomen, dus 'vertaald' in de budgetten voor provinciaal wegenbeheer.

Monitoring en evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.
Over de reconstructie is al gecommuniceerd met de buurtvereniging en met alle aanwonenden

Bijlagen

Statenbrief van 4 maart 2015 (Gebiedsontwikkeling Frederiksoord e.o.; reconstructie weg

Frederi ksoord-Friese grens)

Ter inzage in kamer C0.39

Statenbrief van 4 maart 2015

Assen, 30 juni 2016
Kenmerk: 2613.7 120 1 6003061

Gedeputeerde Staten voornoemd,

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

coll
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De weg Frederiksoord-Friese grens (de N353-Wilhelminalaan, thans een 80 km-weg, oftewel een
gebiedsontsluitingsweg) wordt door de provincie gereconstrueerd tot 60 km-weg (erftoegangsweg).

Afgesproken is dat de gemeente Westerveld daarna deze lokale weg overneemt. De overdracht be-
treft de weg N353 tussen km 10.794 en km 14.200. Het 60 km-regime maakt het mogelijk nieuwe wo-
ningen langs de Wilhelminalaan te bouwen.

Zie voor uitgebreidere informatie de statenbrief van 4 maart 2015 (bijgevoegd).

Bij de eerstvolgende actualisering van het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (of de opvolger daar-
van) zal worden aangegeven dat de Wilhelminalaan wordt gecategoriseerd als erftoegangsweg.



Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 30 juni 2016, kenmerk
2613.712016003061 ;

BESLUITEN

de weg Frederiksoord-Noordwolde (N353, km 10.794-1 4.200) per 1 januari 2017 over te dragen aan
de gemeente Westerveld.

Assen, 9 november 2016

Provinciale Staten voornoemd,

griffier voorzitter

coll
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Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 4 maart2015
Ons kenmerk 1 013.1 1201 5001 17 4

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.
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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


