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Overdracht verschillende weggedeeltes in de
gemeenten Westerveld en Emmen



aan provinciale staten van Drenthe 814-1

Inleiding

1. Enkele binnen de bebouwde kom van Frederiksoord gelegen gedeeltes van de N855 en de N353
zijn onlangs gereconstrueerd; de verblijfsfunctie van beide weggedeeltes is versterkt. Omdat beide
gedeeltes nu hoofdzakelijk van lokaal belang zijn, is het gewenst ze in eigendom, beheer en
onderhoud over te dragen aan de gemeente Westerveld. De feitelijke overdracht heeft al
plaatsgevonden; de formele overdracht echter nog niet. Zoals bij de ambtelijke besprekingen
telkens uitgangspunt is geweest, wordt voorgesteld om de weggedeeltes om niet over te dragen.

2. Met het realiseren van de nieuwe provinciale weg N391 (Emmen-Ter Apel) heeft de N364 zijn
bovenlokale functie verloren en kan de N364 worden overgedragen aan de gemeente Emmen. De
feitelijke overdracht van het beheer en onderhoud vond al plaats op het moment van de
openstelling van de N391 op 3 juli 2000. Op ambtelijk niveau is de gemeente Emmen een bedrag
van ƒ 350.000,-- voor achterstallig onderhoud toegezegd. Deze afkoopsom kan worden bekostigd
uit het budget onderhoud wegen (managementcontract).

3. Voor verschillende gedeeltes van de N381, de N853, de N376, de N379 en de N862 geldt dat de
eigendoms-, beheers- en onderhoudsgrenzen visueel onvoldoende herkenbaar zijn. Door deze
grenzen van de weggedeeltes te laten samenvallen met de bebouwdekomgrenzen ontstaat een
voor iedereen herkenbaar wegbeeld. Genoemde weggedeeltes zullen daartoe moeten worden
overgedragen aan, respectievelijk overgenomen van de gemeente Emmen.

Totaal wordt er iets meer aan weggedeeltes overgedragen dan overgenomen. Hiervan zijn de
efficiency-voordelen reeds verwerkt in WK-DOT.

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten tot:
- de overdracht van enkele binnen de bebouwde kom van Frederiksoord gelegen gedeeltes van de

N855 en de N353 aan de gemeente Westerveld;
- de overdracht van de N364 aan de gemeente Emmen;
- de overdracht van gedeeltes van de N853, de N379 en de N381 aan de gemeente Emmen en de

overname van gedeeltes van de N376, de N379 en de N862 van de gemeente Emmen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Met de overdracht worden de weggedeeltes in overeenstemming gebracht met hun functie.

Argumenten

1. Door het beheer etc. van de weggedeeltes in overeenstemming te brengen met hun functie
ontstaat er zowel voor de weggebruiker als voor de wegbeheerder een herkenbaar wegbeeld.

2. Ten aanzien van de N364: door de aanleg van de N391 is de N364 niet meer van betekenis als
doorgaande provinciale wegverbinding.

Uitvoering

Tijdsplanning
N.v.t.
Financiën
Totale kosten ƒ 350.000,-- (afkoopsom voor de N364)+ kosten van de

formele overdrachten
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Externe kosten n.v.t.
Kosten voor de provincie ƒ 350.000,-- + kosten van de formele overdrachten
Uit het budget: WK-budget onderhoud wegen

Monitoring en evaluatie
N.v.t.

Extern betrokkenen
De gemeentebesturen van Westerveld en Emmen.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen   

Kaartje van de over te dragen weggedeeltes. (niet digitaal beschikbaar, maar op te vragen)

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 1 november 2000
Kenmerk: 43/6.6/2000010654

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
H. Rappa-Velt, griffier

sa/coll.
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 1 november 2000, kenmerk
43/6.6/2000010654;

BESLUITEN:

I. het gedeelte van de binnen de bebouwde kom van Frederiksoord gelegen N353 tussen
km 10.600 en km 10.794 en het gedeelte van de binnen de bebouwde kom gelegen N855 tussen
km 22.622 en km 23.231, per 1 januari 2001 om niet in eigendom, beheer en onderhoud over te
dragen aan de gemeente Westerveld;

II. de N364 per 1 januari 2001 in eigendom, beheer en onderhoud over te dragen aan de
gemeente Emmen en voor de overname eenmalig een bedrag van ƒ 350.000,-- aan de
gemeente Emmen uit te keren;

III. de volgende weggedeeltes in eigendom, beheer en onderhoud per 1 januari 2001 om niet over te
dragen aan de gemeente Emmen:
de N853: - het gedeelte van de Nieuw Amsterdamsestraat tussen km 35.080 en

km 38.950
- het gedeelte van de Nieuw Amsterdamseweg tussen km 46.373 en

km 46.622
- het gedeelte van de Lauensteinstraat tussen km 46.628 en km 46.870

de N379: - het gedeelte van de Munsterseweg tussen km 23.095 en km 23.510
de N381: - het gedeelte tussen km 91.600 en km 92.227;

IV. de volgende weggedeelten in eigendom, beheer en onderhoud per 1 januari 2001 om niet over te
nemen van de gemeente Emmen:
de N376: - het gedeelte van de Boerdijk tussen km 39.060 en km 39.212
de N379: - het gedeelte van de Zuidervaart tussen km 34.350 en km 34.759
de N862: - het gedeelte tussen km 7.800 en km 7.954;

een en ander zoals is aangegeven op bijgevoegd kaartje W&K 01-11-2000 R.I.M.

Assen, 13 december 2000

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

sa/coll.


