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Onderwerp: Subsidieverstrekking aan gemeente Borger-Odoorn ten behoeve van

benodigde aanpassingen a.an de gemeentelijke infrastructuur
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/l eden,

Wij hebben het voornemen om € 950.000,--, exclusief btw, subsidie te verlenen

aan de gemeente Borger-Odoorn voor de maatregelen aan de gemeentelijke in-

frastructuur, welke ten gevolge van de Duurzaam Veilige inrichting van de N34,

dienen te worden uitgevoerd.
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieveror-

dening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of be-

denkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Het Rijk en de provincie Drenthe hebben in2O07 een overeenkomst gesloten

voor de overdracht van het eigendom en de, in het kader van de Duurzaam

Veilige inrichting van de N34 als stroomweg, uit te voeren werkzaamheden.

ln het kader van de Duurzame Veilige inrichting van de N34 worden de gelijk-

vloerse aansluitingen Odoorn-Noord en Emmen-Noord opgeheven. Verkeer van

en naar Odoorn dient gebruik te maken van de ongelijkvloerse aansluitingen
Exloo of Klijndijk. Verkeer van en naar Emmen(-Noord) dient gebruik te maken

van de nieuwe aansluiting Klijndijk of Emmen-West.

Als gevolg van het opheffen van de aansluitingen Odoorn-Noord en Emmen-

Noord wijzigen de verkeersstromen en neemt de verkeersintensiteit op de onder-
liggende gemeentelijke infrastructuur plaatselijk toe. De gemeentelijke infra-
structuur dient te worden aangepast aan de nieuwe situatie.
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De provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn hebben in een overeen-
komst afspraken gemaakt over de financiering, het eigendom, beheer en onder-
houd met betrekking tot het opheffen van de aansluitingen Odoorn-Noord en
Emmen-Noord, de realisatie van de ongelijkvloerse aansluiting Klijndijk en de
aanpassingen aan de gemeentelijke infrastructuur.

Voor de werkzaamheden op het gemeentelijk eigendom treedt de gemeente
Borger-Odoorn als opdrachtgever op. Voor de werkzaamheden, welke het gevolg
zijn van de Duurzaam Veilige inrichting van de N34, ontvangt de gemeente een
eenmalige subsidie ter grootte van € 950.000,--, exclusief btw, ter dekking van de
gemaakte kostgn. Deze subsidie is reeds in de begroting opgenomen.

lnmiddels heeft een verdere actualisatie plaatsgevonden van de te verrichten
werkzaamheden en de daarvoor benodigde budgetten. Door het Rijk is een spe-

cifieke uitkering toegekend, ter stimulering van verkeersveiligheidsmaatregelen
2020-2021. Voor het beschikbaar stellen van het krediet van deze rijksbijdrage
aan dit project zullen wij binnenkort een separaat Statenstuk, inclusief de daarbij
behorende begrotingswijzigingen, aan u voorleggen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

th/coll.


