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Omgevingsvisie Drenthe 2018: economisch belang N34 

Geachte leden van de statencommissie Omgevingsbeleid, 

Woensdag 19 september a.s. staat op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid het onderwerp 
'Omgevingsvisie Drenthe 2018' geagendeerd. 

Deze visie is de afgelopen maanden voor inspraak o.a. aan de gemeenten in Drenthe voorgelegd. Vanuit 
de gemeente Emmen is deze inspraak benut om te pleiten voor de verdubbeling van de N34. 

In deze brief willen wij nogmaals ons standpunt bij u onder de aandacht brengen. 

Wanneer gekeken wordt naar de opgave 'bereikbaarheid' willen we benadrukken dat voor het behoud 
van Emmen als sterke stad in haar regio, het van essentieel belang is dat de (bovenregionale) 
bereikbaarheid uitstekend is. Het is gebleken dat andere succesvolle logistieke regio's positieve 
samenhang laten zien tussen infrastructurele ontwikkelingen en succesvolle economische ontwikkeling. 

Dat betekent dat naast de in uw concept Omgevingsvisie genoemde aansluiting op het Duitse 
hoofdwegennet (E233) we ons ook sterk maken voor een Noord-Zuid corridor Groningen - Emmen - 
Twente. Voor Emmen heeft deze economische corridor de hoogste prioriteit. Zoals u bekend is, is een 
verdubbeling van de N34 voor de hele Dutch Techzone regio waarvan Emmen onderdeel uitmaakt, van 
groot belang. Dit is ook nadrukkelijk benoemd in het rapport van de commissie Vollebregt en Alberda 
van Ekenstein. 

Het verdubbelen van de N34 is noodzakelijk om de uitwisseling van kennis, innovatie en arbeid tussen de 
economische kernregio's Twente en Groningen-Assen, met daartussen Zuidoost-Drenthe, optimaal met 
elkaar te kunnen verbinden. Zowel de regio Twente als de regio Groningen-Assen hebben reeds een 
sterke economische structuur. Juist daarom is het voor de regio Zuidoost Drenthe, en met name voor de 
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industriekernen Coevorden en Emmen, van groot belang dat met de verdubbeling die aansluiting sterk 
verbeterd wordt. 

Met deze reactie onderstrepen wij nogmaals het belang van de verdubbeling van de N34 voor Emmen en 
voor de regio Zuidoost Drenthe 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Emmen, 
de gemeentesecretaris, A asL / ~ 
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