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Onderwerp: Verdubbeling N34 op traject Coevorden-Noord - 437 Holsloot en N391

(rondweg Emmen) - N381 (Frieslandroute)

Geachte voorzitter/leden,

ln het Collegeprogramma 2015-2019 hebben wij aangegeven de verdubbeling van de
N34 te willen onderzoeken op het traject Coevorden-Noord tot aan het klaverblad

Holsloot (A37) en vanaf de aansluiting N391 tot aan de aansluiting met de Fries-

landroute (N381).

Met deze brief willen wij u graag informeren over het gevoerde proces en onze be-
sluitvorming omtrent deze twee projecten.

Het gaat om twee afzonderlijke gedeelten, aansluitend op de 437 die de "backbone"

vormt ter ontsluiting van Zuidoost-Drenthe, met enerzijds de Randstad en anderzijds
Noord-Duitsland en Scandinavië. Het belang van een goede ontsluiting ter bevorde-
ring van de regionale economie, met name in deze regio, is naar onze mening evi-
dent.

Alle (verkeers)onderzoeken zijn afgerond. Bijgevoegd is de bestuurssamenvatting van
het verkeersonderzoek. Gezien de hoeveelheid onderliggende stukken willen wij u
graag verwijze n naar www. provincie.drenthe. nl/onderwerpen/verkeer-
voertu igen/wegen/n34lverd u bbel i ng-n 34 waar u al le relevante stu kken ku nt down loa-

den. Uit de onderzoeken blijkt dat verdubbeling vanuit toename van het verkeer en

vanuit verkeersveiligheid een goede keuze is.

Op grond van de gewenste economische versterking, verbetering van de doorstro-
ming en verbetering van de verkeersveiligheid, hebben wij besloten tot verdubbeling

van beide bovengenoemde trajecten.
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Over de aanpak hebben wij de Statencommissie Omgevingsbeleid vorig jaar novem-
ber geÏnformeerd. Wij hebben uw opmerkingen en aanvullingen meegenomen en zijn
vervolgens uitvoerig met de omgeving in gesprek gegaan. Wij hebben u op 4 april
2016 opnieuw geinformeerd over het proces, de uitkomsten, de stand van zaken en
het vervolg.

Het gevoerde proces om te komen tot een gedragen plan, hebben wij ingedeeld in
een drietalfasen. Daarbij is uitvoerig gecommuniceerd met diverse groeperin-
gen/gemeenten/instanties. Telkens zijn de relevante opmerkingen/aanvullingen ver-
werkt en zijn de eerste getoonde potloodtekeningen langzaam een ontwerp geworden
met een breed draagvlak. Dat laatste is telkens getoetst aan het einde van iedere fase
door middel van inloopbijeenkomsten met alle belangstellenden.

Wat valt er onder de eerste fase? (september 2015 - eind januar¡ 2016)
¡ Verkeersonderzoek N34: samen met de Klankbordgroep Gemeenten en Rijkswa-

terstaat.
o Bestuurlijke afstemming met gemeente Emmen en Coevorden: stuurgroepen

ingesteld.
. lnformatie proces en plan Statencommissie Omgevingsbeleid provincie Drenthe.
o Schetsplannen maken en bijwerken afhankelijk van uitkomsten gesprekken enz.

gedurende het proces.

o Overleg plaatselijke belangen over proces, rol en uitwerking plannen.
. Onderzoeken naar:flora en fauna, archeologie, water, stikstofdepositie, luchtkwa-

liteit, enz.
o Start voorbereidingen bestemmingsplannen en m.e.r-beoordelingen.
o Keukentafelgesprekken met alle direct (solitair) omwonenden (46 gesprekken).
. lnformatiebijeenkomst grondeigenaren (140 perceeleigenaren).
. Gesprek bewoners de Hullen.
. Inloopbrjeenkomsten schetsplannen in Dalen en Erm.

Alle overleggen en verder uitgewerkte schetsen hebben geresulteerd in een tweetal
inlopen waar de eerste schetsen besproken zijn met de ruime omgeving en geïnteres-
seerden. Er waren op de inloop in Dalen 250 belangstellenden en in Erm 150. Geble-
ken is dat het plan breed gedragen wordt voor wat betreft beide tracés. De keuze aan
welke zijde de verdubbeling komt te liggen kent ook een groot draagvlak. Bij het zui-
delijke deel is vooral aandacht gevraagd voor de nu al heersende geluidstoename. ln
de tweede fase is hier expliciet aandacht aan besteed, waardoor het verschil tussen
gewenste maatregelen en wettelijk verplichte maatregelen tot meer begrip heeft ge-
leid.

Tweede fase (eind januari 2016 - begin april 2016)
o Stuurgroepen accordering verdere uitwerking plannen.
¡ Plannen uitwerken tot een voorlopig ontwerp en bijstellen aan de hand van uit-

komsten van overleggen.
r Gesprek bewoners de Hullen.
o Afronding onderzoeken in het kader van de m.e.r.-beoordelingen en bestem-

mingsplannen.
¡ Gemeenteraden informeren over proces, plan en planning.
¡ Overleg plaatselijke belangen over het ontwerp.
o Commissie Omgevingsbeleid provincie Drenthe informeren over voortgang pro-

ces, ontwerp en planning.
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o Uitwerken uitkomsten gesprekken en inloopbijeenkomsten.
. Gesprekken (sofitaire)omwonenden.
. Gesprekken plaatselijkebelangen.
. InloopbUeenkomsten voorlopige ontwerpen in Dalen en Erm

De gemeenteraden van Emmen en Coevorden hebben de plannen (zeer) positief
ontvangen. De plaatselijke belangen en de Erkende Overleg Organen (EOP's) zijn
eveneens positief over het proces en de plannen.

Ook is tijdens deze inlopen gebleken dat er een breed draagvlak is voor de uitgewerk-
te plannen. Hierna is de derde fase gestart.

Derde fase (begin april 2016 - zomerreces 2016)
¡ Uitkomsten inloopbijeenkomsten verwerken in het voorlopige ontwerp.
o Afronding gesprekken plaatselijke belangen.
. Besluitvorming Gedeputeerde Staten bestuurlijke vaststelling tracé, aansluitingen.
. Eventuele behandeling in Provinciale Staten.
o Stuurgroepbijeenkomsten.
. M.e.r.-beoordelingsbesluiten en terinzageleggingen ontwerpbestemmingsplannen

door colleges van Emmen en Coevorden.

Na de zomer van 2016 volgt dan de vaststelling van de bestemmingsplannen door de
gemeenteraden.

Ook zullen wij dan starten met de minnelijke grondverwerving. ln het voorjaar van
2017 zullen wij u een voorstel voorleggen om de onteigeningsprocedure te starten.
Ondertussen blijven wij tot eind 2018 onderhandelen met de grondeigenaren om er
minnelijk uit te komen. Eind 2018 verwachten wij dan een uitspraak van de Rechtbank
over de dan nog te veruverven percelen, zodat begin 2019 gestart kan worden met de
uitvoering.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

mb/col

secretaris


