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Geachte voorzitter/l eden,

Op22 maart 2019 is het Bereikbaarheidsakkoord N391-N862 - na besluitvorming
in uw Staten en de gemeenteraad van Emmen eind 2018 - door de provincie
Drenthe en de gemeente Emmen ondertekend met de intentie om de door-
stroming en de verkeersveiligheid op beide wegen te verbeteren. ln november
2020 bent u geïnformeerd over het omgevingsproces en de randvoorwaarden en

uitgangspunten van MM Bereikbaar. Met deze brief informeren wij u over de af-
ronding van de wegenruil die onderdeel is van het Bereikbaarheidsakkoord en

over de laatste stand van zaken van de diverse projecten in het kader van MM
Bereikbaar.

Afronding wegenruil met de gemeente Emmen
Eén van de onderdelen in het kader van het afgesproken programma, is het
ruilen van de wegen en kanalen. De provincie heeft wensen ten aanzien van de

N391 en de gemeente Emmen ten aanzien van de N862. Aangezien de N391

rondweg Emmen een ontbrekende schakel is en een weg die de hoogste provin-
ciale intensiteiten heeft, lag ruilen voor de hand.
Vanwege het verschil in lengte van de wegen en de verschillen in onderhoud,
onderhoudskosten en herschikking van eigendommen, gerelateerd aan gebruik
en het provinciaal benodigd netwerk, zullen - indachtig de wens van gesloten

beurzen- meerdere wegen geruild worden, waarbij de wegenruil over een pe-

riode van 30 jaar kostenneutraal plaatsvindt in termen van investering en on-
derhoud. De (conform het Bereikbaarheidsakkoord) over te dragen infrastructuur
is aangegeven op bijgevoegde kaart.
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Adviesbureau Sweco heeft in het kader van het Bereikbaarheidsakkoord de te
ruilen wegen geïnspecteerd. Dat heeft, voor wat betreft de wegenruil (met

ruiling van extra wegen) tot een netto-bijbetaling van € 6,435 miljoen (exclusief

btw) van de gemeente Emmen aan de provincie Drenthe geleid. De analyse van
Sweco en de hoogte van de bijbetaling is overgenomen in het vastgestelde
Bereikbaarheidsakkoord, en vormt daarmee de vastgestelde basis voor de verdere

uitwerking van de wegenruil. ln het voor het Bereikbaarheidsakkoord vastge-
stelde financieel kader is hiermee rekening gehouden.

Datum overdracht
De afgelopen tijd is de wegenruil op alle onderdelen uitgewerkt. Daarmee is de

weg vrij om de feitelijke levering / overdracht van de overeengekomen infra-
structuur over en weer af te ronden. De feitelijke overdracht over en weer zal
plaatsvinden op 1 juli 2021. Bewoners die ontsloten worden via de te ruilen
wegen worden per brief geïnformeerd en daarnaast wordt in algemene zin actief
gecommuniceerd door de gemeente en de provincie door middel van persbe-

richten, social media en de website van MM Bereikbaar.

Stand van zaken deelprojecten en omgevingsproces
Het omgevingsproces is in het najaar van 2020 volledig digitaal gestart met een

brede voorlichting over de hoofdprincipes en uitgangspunten van MM Bereik-
baar. Zoals in de brief van november 2020 reeds is aangegeven wordt voor elk
deelproject een overleggroep geformeerd, een zogenaamde focusgroep. De

maatregelen rondom het coronavirus maken ook hierin tot op heden volledig
digitaal werken noodzakelijk. Om ervaring op te doen met digitaal werken in

een dergelijke focusgroep, is gestart met de uitwerking van de ongelijkvloerse
aansluiting Pottendijk. lnmiddels is het voorlopige ontwerp voor de Pottendijk,
na meerdere digitale werksessies met de focusgroep en twee brede digitale
inloopbijeenkomsten, afgerond en loopt de bestemmingsplanprocedure. Start
van de realisatie is voorzien in de tweede helft van 2022 (afhankelijk van onder
andere de te doorlopen procedures).

De positieve ervaringen die zijn opgedaan in het project Pottendijk hebben
geleid tot de conclusie dat voor de grotere en meer complexe deelprojecten, zo-

als de uitwerking van de N862 en de centrale aansluiting Bargermeer, fysieke
werksessies en bijeenkomsten noodzakelijk zijn om de omgeving ook goed te
kunnen betrekken en tot een zo breed mogelijk draagvlak te kunnen komen. Wij
verwachten, indien fysieke bijeenkomsten na de zomer weer mogelijk zijn,

daarom na de zomer met de uitwerking van deze twee projecten te kunnen
starten en ook hiervoor focusgroepen in te kunnen stellen. Om integraal te
kunnen besluiten over de eventueel uit het omgevingsproces voortkomende
noodzakelijke extra maatregelen en het daarvoor gereserveerde budget van

€ 15 miljoen te kunnen afwegen, is hetstreven nog steeds om voor alle projecten
het omgevingsproces eind 2022 te hebben afgerond, onder voorbehoud van de

maatregelen rondom corona.
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Voor verdere informatie over de voortgang, planning en de inhoud van de ver-
schillende deelprojecten binnen MM Bereikbaar, kunt u terecht op
www.MMbereikbaar.nl. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt
u zich op de site tevens aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Vanzelfsprekend

blijven wij u daarnaast periodiek informeren over de voortgang en belangrijke
inhoudel ijke aspecten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

Bij lage Overzichtskaart
mb/coll.
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Meer informatie op: www.mmbereikbaar.nl

N34

Uitruil wegen
en kanalenVan gemeente Emmen 

naar provincie Drenthe

N391
N391 Rondweg
 Vanaf aansluiting N34 tot aan Emmerweg

Van provincie Drenthe 
naar gemeente Emmen

N379
Traject 1: 
 Roswinkelerweg/Munsterseweg, vanaf Manden-
 moer tot aan bebouwde kom Munsterscheveld

Traject 2: 
 Oosterdiep WZ vanaf Westelijke Doorsnee NZ 
 t/m de Viertorenbrug en Oosterdiep OZ vanaf 
 Viertorenbrug tot aan bebouwde kom 
 Barger-Compascuum

Traject 3: 
 Verlengde Oosterdiep OZ/Zuidervaart OZ vanaf 
 bebouwde kom Barger-Compascuum tot aan 
 bebouwde kom Zwartermeer

N862
Traject 1: 
 Dordsestraat vanaf Rondweg tot aan bebouwde 
 kom Klazienaveen

Traject 2: 
 Dordsedijk/Dordseweg vanaf bebouwde kom 
 Klazienaveen tot aan bebouwde kom Weiteveen

Traject 3: 
 Dordseweg vanaf bebouwde kom Weiteveen tot 
 aan Europaweg

Kanalen
Oranjekanaal (Bladderswijk):
 Kanaal vanaf Bargermeerkanaal tot aan 30 meter 
 voor aansluiting Koning Willem Alexanderkanaal

Van Echtenskanaal:
 Kanaal vanaf fi ets/voetbrug Van Echtenskanaal
 NZ en Langestraat t/m brug Hillegondastraat

Zijtak:
 Kanaal vanaf Verlengde Hoogeveensche Vaart 
 t/m brug Vaartweg


