
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 2 november 2022   
Ons kenmerk 44/5.5/2022001670 
Behandeld door team Verkeer en Vervoer(0592) 36 55 55  
Onderwerp: Stand van zaken en vervolg Bereikbaarheidsakkoord Emmen  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de huidige stand van zaken met betrekking tot het 
Bereikbaarheidsakkoord N391-N862 (hierna: MM Bereikbaar). Op 22 maart 2019 
is het Bereikbaarheidsakkoord, na besluitvorming door uw Staten en de ge-
meenteraad van Emmen, ondertekend met de intentie om de doorstroming en 
de verkeersveiligheid op de Rondweg N391 en de N862 te verbeteren. Sindsdien 
is vanuit de gezamenlijke projectorganisatie MM Bereikbaar gewerkt aan de uit-
werking van het Bereikbaarheidsakkoord. 
 
Inhoud Bereikbaarheidsakkoord  
Voor de verdere aanleiding en achtergronden van het Bereikbaarheidsakkoord 
wordt kortheidshalve verwezen naar de besluiten van uw Staten d.d.  
14 november 2018 (Statenstuk nummer 2018-849) en 16 december 2020 (Staten-
stuk nummer 2020-968) en onze informerende brieven aan uw Staten d.d.  
10 november 2020 en 16 maart 2021.   
 
Stand van zaken omgevingsproces 
Hoewel corona voor vertraging heeft gezorgd in de voortgang van het om- 
gevingsproces, zijn de afgelopen tijd de nodige stappen gezet in de uitwerking 
van een aantal deelprojecten. Voor alle deelprojecten zijn focusgroepen in- 
gesteld met de Erkende Overleg Partners (EOP’s van wijken en dorpen), Onder-
nemend Emmen en overige belanghebbenden. Met deze focusgroepen worden 
de verschillende deelprojecten momenteel uitgewerkt. 
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Gedeeltelijke bijstelling plannen Rondweg N391  
Uit nader onderzoek en het omgevingsproces met de focusgroep is gebleken dat 
er door de beperkt beschikbare ruimte slechts één variant voor een centrale on-
gelijkvloerse aansluiting in aanmerking komt. De verkeersafwikkeling van deze 
variant is modelmatig, op basis van het geactualiseerde verkeersmodel 2030, 
doorgerekend. Hieruit blijkt dat deze variant nog onvoldoende robuust is om de 
verkeersintensiteiten nu en in de toekomst adequaat te kunnen afwikkelen.  
 
Onder de leden van de focusgroep is weinig draagvlak voor de ongelijkvloerse 
centrale aansluiting. De focusgroep wenst de huidige aansluitingen bij de Abel 
Tasmanstraat en de Phileas Foggstraat te behouden.  
 
In de huidige situatie kunnen de hulpdiensten via de kruisingen Abel  
Tasmanstraat en Phileas Foggstraat de bedrijventerreinen bereiken. Door de aan-
leg van een centrale ongelijkvloerse aansluiting wordt de bereikbaarheid beperkt 
tot één aansluiting en nemen daardoor mogelijk de aanrijtijden toe. 
 
Recentelijk zijn de kostenramingen van de projecten van het Bereikbaarheids- 
akkoord op basis van de huidige prijsontwikkeling en de actuele stand van de 
planuitwerking geactualiseerd. Indien alle kruisingen, oversteken en aansluitin-
gen in de Rondweg N391 volledig ongelijkvloers worden uitgevoerd, resulteert 
dit in een kostenoverschrijding van circa € 20 miljoen. Van deze overschrijding 
komt, volgens de financiële afspraken uit het Bereikbaarheidsakkoord, circa  
€ 14 miljoen voor rekening van de provincie en € 6 miljoen voor rekening van de 
gemeente Emmen. 
 
Vanwege het feit dat de centrale ongelijkvloerse aansluiting Bargermeer nega-
tieve effecten op het onderliggende wegennet tot gevolg heeft, er weinig tot 
geen draagvlak is binnen de focusgroep en de hoge kosten (circa 50% van het to-
tale budget), is besloten af te zien van de centrale ongelijkvloerse aansluiting 
Bargermeer. Hierdoor kunnen de overige gelijkvloerse kruisingen en aanslui- 
tingen (waaronder de gelijkvloerse en onveilige fietsoversteken in de Oude  
Markeweg en Schansstraat) worden vervangen door ongelijkvloerse oplossingen 
binnen het beschikbare budget en resteert er nog een bedrag van circa  
€ 6 miljoen. Dit bedrag wordt gereserveerd voor eventuele toekomstige tegen-
vallers. Daarmee wordt binnen het beschikbare budget een hoger rendement ten 
aanzien van doorstroming en verkeersveiligheid behaald, dan indien zou worden 
besloten de centrale ongelijkvloerse aansluiting wel uit te voeren.  
 
Door af te zien van de centrale ongelijkvloerse aansluiting Bargermeer wordt het 
accent van de opdracht verlegd naar het binnen het beschikbare budget optima-
liseren van de doorstroming en verkeersveiligheid en is de realisatie van een vol-
ledig ongelijkvloerse stroomweg niet langer aan de orde.  
 
Maximumsnelheid en ontwerpsnelheid Rondweg N391 
Uit onderzoek naar de inpasbaarheid van de ongelijkvloerse kruisingen en aan-
sluitingen is gebleken dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is voor een opti-
male inrichting van de Rondweg N391 met een ontwerpsnelheid van 100 km per 
uur.  
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Daardoor lopen in- en uitvoegstroken op diverse plaatsen in elkaar over en ont-
staan weefvakken. Deze weefvakken zorgen voor werveling van verkeer en  
hebben een negatief effect op de verkeersveiligheid. De huidige ongelijkvloerse 
aansluitingen bij Delftlanden en de Hondsrugweg voldoen niet aan de ontwerp-
snelheid van 100 km per uur.  
 
Uit akoestische berekeningen blijkt dat bij een snelheidsverhoging naar 100 km 
per uur er sprake is van een aanzienlijke toename van de geluidsbelasting op de 
woningen langs de Rondweg N391. De kosten van de benodigde maatregelen 
(onder andere geluidsschermen) bedragen in combinatie met geluidreducerend 
asfalt circa € 5 miljoen. Exclusief geluidreducerend asfalt bedragen deze kosten 
zelfs circa € 20 miljoen. In het Bereikbaarheidsakkoord is geen rekening ge- 
houden met de kosten van deze maatregelen. Bij handhaving van de huidige 
maximumsnelheid (70 km per uur) kan worden volstaan met geluidreducerend 
asfalt in combinatie met beperkte aanvullende maatregelen. 
 
Gezien de hiervoor genoemde aspecten is een verhoging van de maximum- 
snelheid naar 100 km per uur niet haalbaar.  
 
Bij het ontwerp van de viaducten en bruggen wordt bij het ‘profiel van vrije 
ruimte’ (afstanden steunpunten/pijlers) rekening gehouden met een eventuele 
toekomstige snelheidsverhoging (verbreding rijbaan en obstakelvrije zone).  
 
De huidige rijbaanbreedte voldoet aan de eisen van een gebiedsontsluitingsweg 
met een maximumsnelheid van 70 km per uur. Verbreding is derhalve niet nood-
zakelijk en zou een toename van het afvoerend oppervlak (bij neerslag) en een 
beperking van het infiltrerend oppervlak met zich meebrengen. Dit is met name 
ter plaatse van de folieconstructie niet wenselijk. Daarnaast brengt het extra  
kosten met zich mee en heeft het een negatief effect op de CO2-uitstoot.  
 
Landbouwverkeer op de Rondweg 
Momenteel is landbouwverkeer toegestaan op de Rondweg en is er bij een  
snelheid van 70 km per uur geen sprake van ongevallen met landbouwverkeer.  
 
Het provinciaal beleid is erop gericht om landbouwverkeer niet toe te staan op 
stroomwegen. Doordat de maximumsnelheid op de Rondweg N391 (70 km per 
uur) ongewijzigd blijft en er feitelijk geen sprake is van een stroomweg, maar 
van een grotendeels ongelijkvloerse 4-strooks gebiedsontsluitingsweg, is de con-
clusie gerechtvaardigd dat het landbouwverkeer (ook materieel van aannemers, 
hoveniers etc.) gebruik kan blijven maken van de Rondweg. Door handhaving 
van het bestaande profiel is er geen of nauwelijks sprake van een beperking in de 
doorstroming op de Rondweg N391 ten gevolge van het landbouwverkeer.  
 
Door landbouwverkeer blijvend toe te staan op de Rondweg N391 worden  
wijken en dorpen niet extra belast en worden er geen kosten gemaakt voor de 
eventueel noodzakelijke maatregelen op de alternatieve routes door wijken en 
dorpen. 
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Vervanging folieconstructie Rondweg N391 
Tussen de fietsbrug Delftlanden en de aansluiting van de Hondsrugweg ligt de 
Rondweg N391 over een lengte van circa 2,8 km in een folieconstructie. Dit van-
wege het feit dat de weg ter plaatse beneden de grondwaterstand ligt. Het  
wegdek ter plaatse is al sinds jaar en dag van zeer slechte kwaliteit. Aanvankelijk 
werd de kwaliteit van de folieconstructie als hoofdoorzaak aangemerkt. Uit  
recent onderzoek is gebleken dat de problemen in belangrijke mate worden ver-
oorzaakt door het feit dat de opvang en afvoer van overtollig regenwater binnen 
de folieconstructie niet goed functioneert. Als gevolg daarvan ligt de verhar-
dingsconstructie gedurende de periode oktober t/m april in het grondwater. De 
folieconstructie blijkt wel lek te zijn, maar niet de hoofdoorzaak van de pro- 
blemen met het wegdek. 
 
In 2018 zijn de kosten van de vervanging van de folieconstructie, inclusief de aan-
passingen aan het wegdek tussen Emmen-West en de folieconstructie, geraamd 
op circa € 12,5 miljoen. Recentelijk is de kostenraming geactualiseerd. De kosten 
voor de vervanging van de verhardingsconstructie tussen Emmen-West en de 
Hondsrugweg zijn in deze raming begroot op circa € 7 miljoen. Binnen het hui-
dige budget (€ 12,5 miljoen) is derhalve circa € 5,5 miljoen beschikbaar voor de 
maatregelen ten behoeve van het bergen en afvoeren van overtollig regenwater. 
Op basis van huidige inschattingen zal dit niet toereikend zijn. 
 
In het komende halfjaar worden de mogelijke maatregelen nader onderzocht en 
de kosten ervan geraamd. 
 
De vervanging van de folieconstructie onder de Rondweg inclusief het aan- 
brengen van een nieuwe verharding in dit gebied is een onderhoudsproject dat, 
conform de afspraken uit het Bereikbaarheidsakkoord, volledig voor rekening en 
risico van de provincie wordt uitgevoerd. 
 
Nadat de maatregelen, risico’s en kosten beter in beeld zijn gebracht, worden uw 
Staten hiervan op de hoogte gesteld en zullen wij een voorstel voor de finan-
ciering van het aanvullend benodigde krediet ter besluitvorming aan u voorleg-
gen.  
 
Weg Emmen-Klazienaveen N862   
De reconstructie van de N862 (de weg Emmen-Klazienaveen) is voor de gemeente 
de belangrijkste prioriteit als het gaat om infrastructuur en een lang gekoesterde 
wens. De gemeente streeft naar een toekomstbestendige verbinding in de vorm 
van een volwaardige stadsentree met optimale doorstroming voor Emmen met 
een goede bereikbaarheid voor de bedrijven en dorpen. Daarnaast wordt de 
N862 dé toegangspoort tot de bedrijventerreinen Bargermeer, A37 en Pollux.  
   
Het omgevingsproces heeft geleid tot een voorkeursvariant die past binnen het 
budget en de gestelde hoofddoelen. Het is de bedoeling om de rotondes bij de 
A37 te vergroten, zodat de doorstroming op deze plaatsen beter wordt. De weg 
tussen de A37 en bedrijventerrein A37 wordt verdubbeld. Daarnaast wordt de 
huidige (te kleine) rotonde bij bedrijventerrein A37 ook vergroot en voorzien van 
twee rijstroken, met een bypass voor rechtdoor gaand verkeer richting Emmen.  
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De verkeerslichten bij Nieuw-Dordrecht worden vervangen door een volledig  
ongelijkvloerse kruising, waar de weg Emmen-Klazienaveen onderdoor gaat. 
Hierdoor kan daar ook een ongelijkvloerse fietsoversteek tussen Bargermeer en 
Nieuw-Dordrecht worden gemaakt. Tevens komt er een goede fietsverbinding 
voor woon- en werkverkeer tussen bedrijvenpark A37 en de ongelijkvloerse aan-
sluiting bij Nieuw-Dordrecht. Het weggedeelte tussen Nieuw-Dordrecht en  
Emmen-Centrum blijft zoals het nu is. Mede daardoor zijn we in staat de recon-
structie van de N862 binnen het beschikbare budget te realiseren. Ook is het 
mede hierdoor mogelijk om bij Nieuw-Dordrecht een ongelijkvloerse kruising 
mogelijk te maken. In 2023 wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt richting 
een definitief ontwerp (DO). 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 
 
 


