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Inleiding 

a. Algemeen 

Voor de reconstructie van de N391 met de aansluiting Emmerweg nabij Emmerschans is het 

noodzakelijk delen van een aantal percelen in eigendom te verwerven. De reconstructie  

betreft het vervangen van de huidige rotonde door een ongelijkvloerse aansluiting. Het ver-

werven van gronden van vier eigenaren is een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten 

met het werk. Om er zeker van te zijn dat de gronden verworven worden is het van belang om 

een verzoekbesluit te nemen voor aanwijzing van gronden ter onteigening. Dit verzoekbesluit 

kan genomen worden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Verwacht wordt dat de  

gemeenteraad van Emmen het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Ongelijkvloerse kruising  

Emmerweg - N391’ op 30 januari 2020 vast zal stellen. Wij zijn in december 2018 begonnen 

met de minnelijke verwerving van de percelen. Eigenaren waren eerder ook benaderd, in de 

tussenliggende periode is het ontwerp definitief gemaakt, waarna het minnelijk overleg weer 

opgepakt kon worden. Naast het aanbieden van een volledige schadeloosstelling is met de 

eigenaren ook gesproken over compensatie in vervangende grond. Het minnelijk overleg heeft 

echter nog niet tot overeenstemming geleidt.    

 

Door het aanleggen van ongelijkvloerse aansluitingen neemt de verkeersveiligheid toe en vol-

doet de weg ook aan de CROW richtlijnen t.a.v. een 100km stroomweg. Eén van de richtlijnen 

voor de inrichting van stroomwegen is dat er geen gelijkvloerse aansluitingen meer mogen 

voorkomen. De aansluitingen met de N366 en de Roswinkelerweg zijn reeds ongelijkvloers 

gemaakt en als 100 km/uur ingericht. Als gevolg van het bereikbaarheidsakkoord Emmen zal 

ook het vervolg van de N391, de rondweg van Emmen, volledig ongelijkvloers worden. De 

aansluiting van de N391 op de N34 wordt op dit moment ook omgebouwd van een aansluiting 

naar een knoop; deze is geheel ongelijkvloers. 

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing. 

 

d. Participatie 

De gemeente Emmen draagt zorg voor de juiste bestemmingen door het opstellen van een 

bestemmingsplan genaamd: 'Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391 – Emmerweg’. Het 

voorliggende bestemmingsplan is het resultaat van overleggen met de erkende overlegpart-

ners in de gemeente Emmen en een inloopbijeenkomst.  

 

Advies  

De Kroon te verzoeken om de benodigde perceelsgedeelten voor de reconstructie van de N391 met 

de aansluiting Emmerweg (Emmerschans), conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Ongelijk-

vloerse kruising Emmerweg - N391’, ter onteigening aan te wijzen ten name van de provincie Drenthe. 
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Doelstelling uit de begroting 

3.4.02 Verkeersveilig ingerichte infrastructuur 

 

Argumenten 

1.1. De perceelsgedeelten zijn nodig voor de reconstructie N391 met de aansluiting Emmerweg. 

 Zonder verwerving van de grond kan het werk niet conform planning en het bestemmingsplan 

‘Buitengebied, Ongelijkvloerse kruising Emmerweg - N391’ worden uitgevoerd.  

 

1.2 Vooralsnog is er nog niet met alle eigenaren overeenstemming bereikt. 

 Het verschil tussen het aanbod en de reactie daarop van de wederpartijen is dermate groot, 

waardoor tot op heden geen overeenstemming is bereikt. Wanneer in redelijkheid geen over-

eenstemming bereikt kan worden over de hoogte van de volledige schadeloosstelling is ontei-

gening een uiterst middel om de grond te verwerven. In de procedure wordt in opdracht van 

de rechtbank door een deskundigencommissie de schadeloosstelling vastgesteld, waarbij par-

tijen de mogelijkheid hebben hun standpunten hierin toe te lichten.  

 Wij blijven ons gedurende de procedure inzetten om minnelijk tot overeenstemming te komen. 

Uit ervaring blijkt dat gerechtelijk onteigening uiteindelijk zelden nodig is voor het verwerven 

van percelen. 

 

Tijdsplanning 

Naar verwachting wordt de onteigening van de desbetreffende percelen voor maart 2022 uitgespro-

ken. 

Financiën 

Niet van toepassing. Aankopen van gronden vallen onder het projectbudget, evenals de kosten van de 

onteigeningsprocedure. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 
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Bijlagen  

1. Inrichtingstekening 

2. Grondplantekening  

 

 

Ter inzage in kamer C0.39 

1. Zakelijke beschrijving 

2. Lijst van te onteigenen onroerende zaken 

3. Kadastrale uittreksels 

4. Kaarten bestaande uit inrichtingstekening, grondplantekening en verbeelding met daarop grond-

plantekening 

5. Overzicht minnelijk overleg met bijbehorende correspondentie 

6. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Ongelijkvloerse kruising Emmerweg – N391’ 

 

 

 

 

 

 

Assen, 26 november 2019  

Kenmerk: 48/5.13/2019002591   

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

W.F. Brenkman MSc, secretaris 

 

 

 

 



Ontwerpbesluit   2019-914-1 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 26 november 2019, kenmerk 

48/5.13/2019002592; 

 

gelet op artikel 77 en verder van de Onteigeningswet 

 

 

BESLUITEN:   

 

 

De Kroon te verzoeken om de benodigde perceelsgedeelten voor de reconstructie van de N391 met 

de aansluiting Emmerweg (Emmerschans), conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Ongelijk-

vloerse kruising Emmerweg - N391’, ter onteigening aan te wijzen ten name van de provincie Drenthe. 

 

 

Assen, 5 februari 2020 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 , voorzitter  , griffier 

 

mb/coll.  

 






