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Onderwerp: Verdubbeling van de N34 Coevorden-Emmen
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen omtrent de op handen zijnde verdub-
beling van de N34 tussen Coevorden en Emmen ter uitvoering van het besluit dat wij
op 19 juni 2018 hebben genomen.

ln april 2016 hebt u ingestemd met het besluit (3.1120160021 13) om de N34 te ver-
dubbelen op een tweetal stukken, zodat deze geheel verdubbeld is op het traject
tussen Coevorden-Noord en de Frieslandroute N381. Bij dit besluit is een voorlopig
budget van € 25.000.000,-- toegekend en door u vastgesteld in de daaropvolgende
begroti n gsvoorstel len.

De afgelopen drie jaren zijn benut om alle benodigde onderzoeken te doen en de
ruimtelijke procedures te voeren om de verdubbeling te kunnen uitvoeren. Deze zijn
nu geheel doorlopen met als resultaat dat deze onherroepelijk zijn.

Nu beide plannen een onherroepelijke status hebben, kan de verwerving van de
gronden worden versneld. Meer dan de helft van de benodigde gronden is inmiddels
in provinciaal bezit en een aantal zit nog in de'pijplijn'. Uiteraard proberen wij min-
nelijk te verwerven, maar wij verwachten dat dit niet in alle gevallen mogelijk is.

Daarom hebt u vorig jaar een onteigeningsbesluit genomen. De Koning heeft deze
14 mei 2018 ook ondertekend voor beide plannen. ln het uiterste geval zullen wij pas
begin 2019 kunnen beschikken over de laatste percelen. ln de planning hebben wij
hiermee rekening gehouden.
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Vooruitlopend op vorenstaande, zullen wij in december dit jaar het contract kunnen
tekenen met een aannemer die het werk gaat uitvoeren gedurende mei-juni 2019 tot
eind 2020 voor wat betreft het deel Coevorden. Het deel Emmen zal iets later in de
uitvoering komen (aanbesteding na de zomer 2019). Deels om de mogelijkheid open
te houden voor aannemers om beide werken aan te nemen, of juist bewust te kunnen
kiezen. Anderzijds ook vanwege verkeerskundige afstemming met een ander werk
aldaar, de fly-over met de rondweg Emmen, die ongeveer in dezelfde periode zal
starten qua uitvoering (behoudens bestemmingsplan en grondvenruerving). Gezien de
schaalgrootte van het werk zullen ook de middelgrote aannemers in staat moeten zijn

om het werk te verkrijgen.

Het project kent nog een aantal bijzonderheden, die wij graag willen benoemen

De bermen van de te verdubbelen trajecten zullen voorzien worden van een bloemrijk-
mengselwaarmee wij uitvoering geven aan de door u vastgestelde motie Boerenland-
vlinder. Voor wat betreft fauna voorzieningen treffen wij de benodigde wettelijke voor-
zieningen zoals hekwerk, een faunabuis en voorzieningen voor vleermuizen.

Uit vooronderzoek ten aanzien van archeologie blijkt dat het een interessant gebied is.

Het zuidelijk deel op de essen zal door middel van sleuven verder onderzocht moeten
worden. Het resterende deel is beekdal en zal geheel ontgraven worden onder ar-
cheologisch toezicht volgens vastgesteld beleid. Bij mogelijke opgravingen proberen

wij een publieksactiviteit te organiseren.

Duurzame maatregelen
Wij hebben een verkenning gedaan naar het treffen van mogelijke duurzame maat-
regelen. Wij hebben besloten om op vier punten extra te investeren in duurzaamheid

1. Het gebruik van bio composiet.
Dit is een product dat verdere ontwikkeling nodig heeft en juist met dit soort toepas-
singen een steun in de rug krijgt. Wij gaan het toepassen voor de bermplanken en

brugranden in het project.

2. N34 Energie neutraal.

Wij hebben de ambitie uitgesproken om de N34 energieneutraal te maken. Daarom
hebben wij aansluiting gezocht bij de zonneroute 437, waar knooppunt Holsloot ook
deel van uitmaakt. Wijgaan dit project trekken waardoor het als een soort pilot kan
worden gebruikt voor de andere uit te werken projecten in dat kader.

3. 'N34 afslag Techniek'.

Dat is de naam van het educatieve deelproject waarbijwij samen met vele onderwijs-
instellingen en ondernemers uit Drenthe, werken aan een doorlopende leerlijn. Zo
brengen wij techniek onder de aandacht en promoten wij de provincie als aantrekke-
lijke werkgever. Van de tien kinderen in het onderwijs moeten er vier kiezen voor een
technisch beroep om de behoefte te kunnen ondervangen. Op dit moment komen wij
amper aan één op de tien.
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4. Contracteren lokaal.
Door binnen de grenzen van wet- en regelgeving de projecten volgtijdelijk op de

markt te brengen schatten wij in dat het voor het lokale midden- en kleinbedrijf aan-
trekkelijker wordt om één van beide werken aan te nemen.

Planning
Als alles volgens planning blijft gaan, dan komt het werk in het voorjaar van 2019 in

uitvoering.

Financiën
De totale kosten, inclusief voorbereiding, bedragen € 38.950.000,-- en worden gedekt

uit de bestaande begroting. € 38.800.000,-- wordt gedekt uit het lopende lW (2015-

2019), € 100.000,-- wordt beschikbaar gesteld vanuit het programma Hernieuwbare
energie voor knooppunt Holsloot en € 50.000,-- wordt gedekt vanuit arbeidsmarkt en
participatie.

Als gevolg van de toename van de weglengte en de viaducten zal het beheer en on-
derhoudsbudget ook toenemen. Daarom zullen wij u via de planning- en controlcyclus
voorstellen om structureel€ 270.000,- uit de algemene middelen toe te voegen aan
de jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten als gevolg van verdubbeling N34 vanaf
2021.

Mocht er aanleiding zijn, dan zullen wij u over vorenstaande nader informeren

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

km/coll


