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Inleiding  

a. Algemeen 
De N34 is een belangrijke schakel in het regionale weggennet van Zuidoost-Drenthe. 
De weg, die grotendeels over de Hondsrug loopt, verbindt al eeuwenlang Overijssel met Groningen en 
ontsluit voor een groot deel het oosten en zuiden van Drenthe. De nationale verkeersstromen lopen 
tegenwoordig via de A37, de A28 en de A31 in Duitsland. In het gebied hiertussen ligt de N34 en die 
vervult hier een belangrijke functie. De N34 is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio 
Zuidoost-Drenthe en in het bijzonder van enkele grote plaatsen als Emmen en Coevorden. 
 
In het Collegeakkoord (2015-2019) van de provincie Drenthe is een onderzoek opgenomen naar de 
verdubbeling van de N34 op het traject van Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf 
Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute). Een verdubbeling van deze trajecten 
verbetert de doorstroming, draagt bij aan het versterken van de regionale economie en bevordert de 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 
 
In april 2016 hebben wij de plannen voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen 
vastgesteld. De gemeenteraad van Emmen heeft in september 2016 het bestemmingsplan, benodigd 
voor de verdubbeling, vastgesteld.  
 
Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat (delen van) een aantal percelen in eigendom (wor-
den) wordt verworven. In oktober 2016 is begonnen met de minnelijke verwerving van deze percelen. 
Met geen van de eigenaren is tot op heden overeenstemming bereikt en de mogelijkheid bestaat dat 
dit in de nabije toekomst niet gaat lukken. Gelet hierop dient, naast de lopende minnelijke onderhan-
delingen, een onteigeningsprocedure te worden opgestart om te kunnen komen tot realisatie. De pro-
vincie doet haar uiterste best om minnelijk tot overeenstemming te komen; onteigening wordt als ui-
terste middel ingezet. De provincie blijft minnelijk overleggen tot het moment dat de rechtbank uit-
spraak zal doen. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 
d. Participatie 
De gemeente Emmen draagt zorg voor de herziening van het vigerende bestemmingsplan ten behoe-
ve van de realisatie van het project. 

Advies  

1. De Kroon verzoeken om de percelen, benodigd voor de realisering van de verdubbeling van de 
N34 Emmen, ter onteigening aan te wijzen. 

Beoogd effect 

• Het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

• Het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. 

• Het versterken van de regionale economie. 
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Argumenten 

1.1. Minnelijke verwerving lijkt op termijn niet reëel. 
 In oktober 2016 is begonnen met de minnelijke verwerving van de benodigde grond. Dit heeft 

tot onvoldoende resultaat geleid. Als aan de voorwaarden van de Onteigeningswet wordt vol-
daan, kunnen de gronden met zekerheid worden verkregen. 

 
1.2. Door een onteigeningsprocedure op te starten neemt de kans op een minnelijke eigendomsver-

krijging toe. 
 Onteigening wordt ingezet als uiterste middel; de provincie blijft zich echter gedurende de pro-

cedure inzetten om minnelijk tot overeenstemming te komen. 
 
1.3. Zonder verwerving van de grond kan het werk niet conform planning en het 'Bestemmingsplan 

Buitengebied, verbreding N34' worden uitgevoerd. 
 
1.4. Precedentwerking dient te worden voorkomen. 
 Door een onteigeningsprocedure op te starten neemt het risico op prijsopdrijving voor toekom-

stige gevallen af. 

Tijdsplanning 
Naar verwachting wordt de onteigening van het betreffende perceel in december 2018 uitgesproken. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
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 buitengebied, verbreding N34 
 
 
Assen, 23 februari 2017 
Kenmerk: 2/3.2/2017000030 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 23 februari 2017, kenmerk 
2/3.2/2017000030; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de Kroon te verzoeken om de percelen, benodigd voor de realisering van de verdubbeling van de N34 
Emmen, ter onteigening aan te wijzen. 
 
 
Assen, 19 april 2017 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
wa/coll. 


