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Inleiding 

a. Algemeen 
De N372 is een drukke gebiedsontsluitingsweg met veel overstekend verkeer. De provincie 
heeft ervoor gekozen om een verkeersveilige oversteek voor (brom)fietsers aan te maken 
door een fietstunnel aan te leggen bij de Brunlaan. Om de fietstunnel Brunlaan aan te kunnen 
leggen moet er een gedeelte van het perceel Peize M6 worden verworven. De grondeigenaar 
heeft aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan een vrijwillige verkoop. Nu de 
vaststelling van het bestemmingsplan in oktober 2017 staat gepland is het moment aange-
komen om als provincie een verzoekbesluit te nemen. Dit kan alleen na vaststelling van het 
bestemmingsplan. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 

d. Participatie 
De gemeente Noordenveld draagt financieel bij aan de realisatie van het project en zij zorgen 
voor de herziening van het vigerende bestemmingsplan voor de realisatie van het project. 

Advies  

De Kroon te verzoeken om een gedeelte van het perceel Peize M6 ten name van de provincie  
Drenthe ter onteigening aan te wijzen. 
 

Doelstelling uit de begroting 

3.4.2 Verkeersveilig ingerichte infrastructuur 
 

Argumenten 
1.1. Dit hebben wij nodig voor de realisatie fietstunnel Brunlaan 
 Zonder verwerving van de grond kan het werk niet conform planning en het bestemmingsplan 

'fietstunnel, Peizerwold' worden uitgevoerd. Zo vergroten wij de kans om het perceel in bezit te 
krijgen. 

 
1.2. Wij zijn met de eigenaar niet tot overeenstemming gekomen en het blijkt dat dit op termijn ook 

niet gaat lukken  
 Eigenaar heeft aangegeven niet mee te willen werken tenzij wij tegemoet komen aan zijn 

vraagprijs die ver boven de werkelijke waarde ligt. Onteigening wordt ingezet als uiterste  
middel de provincie blijft zich echter gedurende de procedure inzetten om minnelijk tot over-
eenstemming te komen. Uit ervaring blijkt dat gerechtelijk onteigening uiteindelijk zelden nodig 
is voor het verwerven van percelen. 

 
1.3. Hiermee voorkomen wij prijsopdrijving bij toekomstige projecten 

Meer betalen dan de getaxeerde schadeloosstelling leidt tot hogere verwervingskosten in de  
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 toekomst. Als wij nu betalen wat de eigenaar vraagt dan overvragen ook de grondeigenaren 
bij toekomstige projecten. Marktconform aankopen wordt dan onmogelijk. 

Tijdsplanning 

Naar verwachting wordt de onteigening van het desbetreffende perceel in december 2019 uitgespro-
ken. 

Financiën 

Niet van toepassing. Want aankopen van gronden vallen onder het projectbudget, evenals de kosten 
van de onteigeningsprocedure. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing.  

Communicatie  

Niet van toepassing. 

Bijlagen  

1. Kaartje 

Ter inzage in kamer C0.39 

1. Zakelijke beschrijving 
2. Lijst van te onteigenen onroerende zaken 
3. Kadastrale uittreksels 
4. Kaarten bestaande uit overzichtstekening, situatietekening, grondplantekening en bestemmings-

plantekening met daarop grondplantekening 
5. Overzicht minnelijk overleg met bijbehorende correspondentie 
6. Resultaat erfdienstbaarhedenonderzoek 
7. Bestemmingsplan fietstunnel Peizerwold 
 
 
Assen, 25 oktober 2017 
Kenmerk: 42/3.9/2017002808 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J.J. van Aartsen, voorzitter 
drs. W.G.H.M. Rutten, wnd. secretaris 



Ontwerpbesluit   2017-819-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 25 oktober 2018, kenmerk 
42/3.9/2017002808; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de Kroon te verzoeken om een gedeelte van het perceel Peize M6 ten name van de provincie Drenthe 
ter onteigening aan te wijzen. 
 
 
 
 
Assen, 13 december 2017 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
wa/coll.  
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