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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 7 januari 2015 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 
DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 7 januari is als bijlage opgenomen 
bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
mevrouw L.A. Smits (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
E. Bolhuis (VVD) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
F.W. van Lookeren Campagne (D66) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
W.L.H. Moinat (SP) 
K. Neutel (CDA) 
J. Slagter (PvdA) 
J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 
 
 
 
 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
H. Brink (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA) 
 
 
Afwezig: 
H. Beerda (PvdA) 
J.A. van Berkum (ChristenUnie) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Timmerman (VVD) 
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1./2 Opening en vaststelling van de agenda Statenstukken/brieven 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 21 november 2014 over Uitkomsten 
 derde onderzoek aansluiting n34 Odoorn Klijndijk 
Op dit agendapunt hebben zich twee insprekers aangemeld, de bijdragen van de insprekers zijn bij de 
samenvatting gevoegd. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
PvdA Bij de vorige bespreking in de commissie was vooral de oplossing Slenerweg in beeld vervol-
gens besloten dat er nog een onderzoek nodig was voor variant Emmen Noord. Effecten en verkeers-
veiligheid staan duidelijk beschreven voor beide varianten. Hoe staat de gemeente Emmen hierin, 
gemeentelijk verkeers en vervoersplan (GVVP) is hierin leidend. College Emmen moet duidelijk zijn in 
keuze dan kan de gemeente BorgerOdoorn (BO)ook een besluit nemen. SP: Er is € 200.000 euro 
uitgegeven voor vermeende tweespalt in Klijndijk. Politiek van Emmen en BO roeren zich en de bur-
gemeester vraagt meer tijd. Waarom vasthouden aan de Slenerweg en wanneer maakt de gedepu-
teerde keuze bekend. Bouw samen met de bewoners aan de oplossing voor Emmen Noord.  
CDA: Beide scenario’s in het rapport ontlopen elkaar niet veel. Gedeputeerde moet in gesprek met 
BO, Emmen en Coevorden en daar ophalen wat de voorkeursvariant is. Belangrijk dat er snel duide-
lijkheid komt. Als de Slenerweg wel gekozen gaat worden dan extra aandacht voor ‘t Haantje.GL: 
Klijndijk was eerst de beste optie en toen viel Emmen Noord af. Verkeerskundig zijn ze gelijkwaardig 
aan elkaar dus wordt het nu een politieke keuze. Omdat er geen technische belemmeringen zijn komt 
GL uit op voorkeurs variant Emmen Noord. CU: In de vorige commissievergadering gevraagd om 
aandacht voor de Fruithof. Beide varianten zijn naast elkaar gelegd keuze voor Slenerweg pas als 
voor de Odoornerweg maatregelen worden genomen om deze af te waarderen van 80 naar 60 km. De 
kosten bij keuze Slenerweg is 6,5 % hoger,  zijn hier ook andere kosten meegenomen zoals de 
Odoornerweg. Hoofdwegen om de dorpen heen laten lopen om de dorpen zoveel mogelijk te ontlas-
ten. Voorkeur is voor Emmen Noord. PVV: Gedegen rapport waarbij alle aspecten zijn meegenomen 
het ongelijkvloers maken verhoogt de veiligheid. Wat zijn de uitkomsten van de gesprekken met de 
gemeente. Bij keuze voor Emmen Noord meer gelijkwaardige situatie en voordeel van enkele miljoe-
nen. Gaan voor de situatie Emmen Noord. VVD: Belangrijk is de uitspraak van de gemeentes BO, 
Emmen en Coevorden. Is er al een uitspraak van deze gemeentes en wanneer verwacht u die te heb-
ben. D66  Waarom is de keuze Emmen Noord zo vroeg afgevallen. Waarom kiezen voor variant 
Slenerweg als optie nummer 1  want er zijn geen grote verschillen. Variant Emmen Noord kan sneller 
gerealiseerd worden. Belangrijkste hierbij is de veiligheid. Belangrijk om in de overweging de draag-
vlak bij de mensen die het betreft mee te laten wegen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink: Door toenmalige wethouders en gedeputeerde is besluit genomen Emmen 
Noord niet mee te nemen intentie was de wijk leefbaarder en verkeersluwer te maken. Rapport geeft 
geen conclusies maar wel een uitkomst. Op basis van feiten kan een keuze gemaakt worden. Het gaat 
om het veiliger maken van de N34. Gemeenteraad van BorgerOdoorn (BO) is er nog niet uit, hoor 
binnenkort hoe zij hierover denken. De gemeente Emmen blijft bij het huidige verkeers en vervoers-
plan. Wethouder Coevorden heeft aangegeven bij verkeers toename ’t Haantje te kiezen voor Emmen 
Noord. GS kan zelfstandig een besluit nemen. Provincie betaald de weg maar hecht zwaar aan belang 
van het gebied. Voorstel is nu om af te wachten waar de gemeente BO mee komt en dan moet er een 
besluit komen. De  aansluiting kost ongeveer 7,5 miljoen. Emmen Noord is in dit geval € 500.000,- 
goedkoper (uitgaande van 6,5%)  Goed gehoord wat in de commissie is gezegd, wacht nu besluit BO 
af en ga dan naar de wethouder van de gemeente Emmen voor gesprek met de raad. GS neemt dan 
vervolgens een besluit.  
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4. Brief van het college van gedeputeerde Staten van 6 december 2014 over verlenging 
       OV-concessie Groningen-Drenthe. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
PvdA: Concessie verlenging, pluspunt hierbij is meer financiële ruimte. Comfort van de reiziger be-
langrijk als je nieuwe concessie aangaat. Doelgroepen vervoer is belangrijk en is nu nog een onzeke-
re factor. Verlenging geeft ook rust voor personeel en materieel. Voor die twee jaar een kadernota 
maken met daarin de doelen die je wil bereiken en kwaliteit die je wil bevorderen zodat je goed weet 
hoe het er over twee jaar eruit gaat zien. Net name de kwaliteit borgen en experimenten die passen in 
de kadernota. SP: College geeft juiste overweging aan. Belangrijk voordeel 11 miljoen besparen en 
rust personeel. Belangrijk nu niet stil te staan maar antwoord formuleren om komende twee jaar te 
benutten. Welke gevolgen heeft de besparing op de bezuinigingen van de stadsdiensten en hoe zit 
het met de juridische hardheid. CU: Goede informatieve bijeenkomst afgelopen maand. Goede keus 
om concessie te verlengen vooral personele rust. Verduurzaming belangrijk argument. Bereikbaarheid 
steden belangrijk. Goed dat OV-bureau meewerkt en Emmen meedenkt aan doorstroom oplossingen. 
Doelgroepen vervoer belangrijk. In komende kadernota ook de experimenten borgen en het doelgroe-
pen vervoer. Staan achter de verlenging. GL: In principe akkoord met verlenging concessie. Meege-
ven dat binnen deze concessie de dienstregeling 2015 absoluut minimum is ook bij verlenging geen 
bezuiniging. Is verlenging rechtmatig. Voorkomen dat het juridisch wordt aangevochten en dan vlug 
een nieuwe aanbesteding moeten doen. PVV: In hoeverre worden deze vernieuwing ingegeven door 
milieu argumenten. CDA: Kunnen we bij de verlenging wel experimenten doen binnen de huidige con-
cessie. Huidige lijnen zijn de basis en moeten niet verder afgezwakt worden. Gaat er vanuit dat de 
nota van uitgangspunten nu van tafel is gehaald. Kijken of de financiële ruimte ook in de huidige bus-
sen kunnen worden gebruikt voor free WIFI. Voorstander voor verlengen van de concessie. VVD: 
Qbuzz heeft bewezen een goede invulling te geven aan de concessie. Innovatie moet wel doorgaan. 
Protesten van de Bonden bij  inzet van vrijwilligers. Brief geeft heldere en goede argumenten en een 
zienswijze is dan ook niet nodig. D66: Goed om organisatorische rust te hebben en financiële tegen-
vallers op te vangen. Zien te voorkomen dat innovatie niet meer van toepassing is. Niet helemaal 
vastzetten blijven kijken naar verbeteringen. Aansluiting blijven zoeken bij doelgroepen vervoer .  
 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink: Nu met twee jaar gaan verlengen betekent niet dat we nu achterover gaan zitten. 
Er komt een plan van aanpak wat we de komende twee jaar gaan doen. Hier komt een notitie over 
naar de commissie. Op 26 januari met alle gemeentes bij elkaar om een breed congres te organise-
ren. Stadsdiensten leveren wel geld op en aan die regeling wordt niet getornd. We denken dat er ge-
gronde redenen zijn dat de verlenging juridisch haalbaar is. Als er eind januari bezwaren zijn dan komt 
er eventueel een juridisch traject. Eind januari zou hier helderheid over kunnen zijn. Mix van inzet en 
waar te gebruiken hierbij is duurzaamheid onderdeel van de deal. Grote stappen gemaakt op duur-
zaamheid op HOV lijnen. In alle bussen WIFI zou 2 miljoen kosten. Bewuste keus geweest om een 
pakket te maken met verschillende zaken. 
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5. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 19 december 2014 over programma  
 aanpak Stikstof 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
PvdA: Nu eind aan proces en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Vanaf volgende week ligt het ter 
inzage. Bij geringe depositie alleen melding nodig maar wat als er veel van die meldingen worden 
gedaan. Zorgvuldige monitoring van de meldingen is nodig. Inzicht houden op de inspanningen die 
verricht moeten worden op de Natura2000 gebieden. Graag vanuit GS een uitnodiging voor een werk-
bezoek aan deze gebieden en de commissie op de hoogte houden van de voortgang. CDA: PAS geeft 
nu ruimte voor impuls van 200 miljoen euro en banen. Voorlopig akkoord omdat sommige onderdelen 
nog in beweging zijn.  Welke projecten met prioriteit vallen wel onder de NB-wet. Zorgen over juridi-
sche afdichting. Hoe staat het met het draagvlak en de financiële borging van het PAS. SP: Kunnen 
ons goed vinden in brief van het college hierin ook duidelijk dat in nog niet alles helder is. Goed dat 
college in principe akkoord gaat en dat gekozen ambitie is, daling stikstof. Duidelijkheid nodig voor rol  
PS in te te verdelen stikstof ruimte. CU: Eindelijk een afronding en duidelijkheid. Natuurherstel en per-
spectief voor landbouw. Ook eigen invulling voor vergunning bedrijven. Er is ook stil gestaan bij het 
rekenmodel, kregen het idee dat GS daar veel van verwacht. Willen graag op de hoogte gehouden 
worden van de interimmers. PVV:  Kan inzage ook op gemeentehuizen is vriendelijker voor de bur-
gers. Wat kunnen zienswijzen nog veranderen aan de systematiek. Onduidelijk waar de verzuurde 
Natura2000 gebieden liggen. Problematiek grensoverschrijding, hoe worden dan de gevolgen voor 
Drenthe berekend. D66: Tijd dat er duidelijkheid komt. Het plan is nu rijp voor de inspraak en dan past  
enige bescheidenheid voor de politiek. Hoe zit het met de werkgroep bestemmingsplannen. Komt 
ambitie van GS nog terug naar PS. VVD: Groen Manifest (GM) Drenthe als antwoord op de bezuini-
ging.  GM moest stop gezet worden daarom goed dat PAS nu komt. Inhoud brief is helder er moet nog 
wel duidelijkheid komen over verdere uitwerking. Bij de voorlichtingsbijeenkomsten goed aangeven 
wat de bedoeling is van deze bijeenkomsten. Hoe ga je om met uitbreiding die dicht bij natuurgebied 
lig dit uitwerken in gebiedsanalyses alvorens in kaders vast te leggen. GL: Graag commissie op de 
hoogte houden hoe het verder  gaat het met de bestemmingsplannen. Pijler 1. in de brief is de eco-
nomische ontwikkeling maar PAS is bedoeld om de tonnen stikstof in te dammen en dan te kijken of er 
nog ruimte over is. Gaat om natuur te beschermingen tegen ontwikkelingen die de natuur geen goed 
doen. Willen graag betrokken zijn bij het ontwikkelen van de verdeelregels voor de ontwikkel ruimte. 
 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma:  PAS gaat niet alleen over economie en ook niet alleen over ecologie 
maar een balans tussen deze twee. Ministerie van EZ heeft met name met de landbouw afspraken 
gemaakt om maatregelen te nemen de stikstof te verminderen. Nu ter inzage en daar hoort mogelijk-
heid tot indienen zienswijze bij vooraf contact geweest door ministerie met alle belangengroeperingen. 
Ontwikkelingsmodel houdt rekening met de interimmers. In kader van het GM veel vergunningen ver-
leend deze tellen niet mee in ontwikkelingsruimte. Bij eenvoudige kleine aanvragen kan nu een mel-
ding worden gedaan. Wel stevige monitoring hierop. Totale ruimte moet steeds passend zijn. Er zijn 
drie projecten bij Assen die prioriteit hebben. Met CLG tot oplossing komen over GM. Bij het opstellen 
van de verdeelregels wordt ook PS betrokken. 
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6. Samenvatting vergadering 26 november en de lijst van toezeggingen 
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 

 
7. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
De fractie van de PvdA heeft gevraagd om agendering van de brief van GS van 17 december over 
Treinconcessie Vechtdallijnen  Zwolle-Emmen. Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie 
OGB van 11 februari. De commissie stemt hier mee in. 
 
8. Rondvraag 
Geen rondvraag. 
 
9. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden en verbonden partijen 
Geen opmerkingen. 
 
10. Mededelingen 
Op woensdag 14 januari is er een bijeenkomst over het Provinciaals Verkeer en Vervoersplan van 
09.30 tot 11.00 uur. Een vooraankondiging is reeds verstuurd u ontvangt deze week nog een pro-
gramma.  
 
11. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 16.30 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 11 februari 2015. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 11 februari 2015. 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 7 januari  2015  
        
Naam Omschrijving  Startdatum  Einddatum  Stand van Z aken 
Korte termijn  Toezeggingen  

1. Regiovisie Groningen-Assen Gedeputeerde Munniksma zegt toe  Er komt nog een bij-
eenkomst over verdieping regiovisie en de democratische 
legitimatie. 
 

26.03.2014  
 
 

 
 
 
 

2. Statenstuk 2014-629 Wegwij-
zer landbouw ”Boeren op goe-
de gronden. 
 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe aantal succesvolle the-
ma’s toe te voegen aan de nota en nog deze bestuursperio-
de hiermee terug te komen . 
 

03-09-2014 11.02.2015  

3. Ontwikkelvisie luchthavenom-
geving Groningen airport Eelde 
 

Gedeputeerde Brink zegt toe  het draagvlak te willen verbre-
den met andere partijen 
Opm: 22/10: PvdA: gepleit is de visie te verbreden. 
Gedeputeerde Brink zegt toe  Er komt een voorstel naar de 
commissie voor een datum 

03.09.2014 
 
 
26.11. 2014 

   
 

4. Transferium de Punt Gedeputeerde Brink zegt toe er wordt een bureau ingescha-
keld voor het onderzoeken van Nut en noodzaak hierin wor-
den de aanbevelingen van de commissie MER in meege-
nomen. 
Vervolgens terug in commissie voor besluitvorming wel/niet 
doorgaan. 

26.11.2014   

Lange termijn  Toezeggingen  

1.Evaluatie CIEL Evaluatie commissie CIEL (voorheen AFLO) in najaar 2015 
 

26.11.2015   

2.Oplegnotitie bij jaarverslagen Gedeputeerde Munniksma en Brink zeggen toe: 
Bij jaarstukken komen er oplegnotities vanuit GS 
Is inmiddels besproken in GS en de oplegnotities komen. 

22.10.2014 
 
26.11.2015 
 

  
 
doorlopend 

3.Afspraak RCR-procedure wind-
energie Drenthe 

Gedeputeerde v.d. Boer zegt toe er zal frequent naar PS 
worden gerapporteerd over de ontwikkelingen in het wind-
dossier. 
Er komt binnenkort een update naar de commissie. 
Hierbij wordt ook ingegaan op de moties. 

12.02.2014 
 
 
26.11.2014 

 
 
 
 

Doorlopend 
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4. OV- concessie (nieuw 2018) Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject 
ingezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden 
deskundigen ingeschakeld eventueel met een excursie.  
PVE komt in ieder geval in de commissie. 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat de commissie wordt geïn-
formeerd over de voortgang van de concessie en wil met de 
commissie in discussie over de ontwikkelingen. 
 

09.01.2013 
 
 
 
 
11.06.2014 
 
 
doorlopend 

09.01.2017 
 
 
 
 
03.12.2014 
 
 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 
2013 
 
 
 
√Bijeenkomst geweest op 3 december.  

M 2013-09; Gebiedsvisie wind-
energie Drenthe 

Verzoekt het college : Gezondheidsaspecten m.b.t. geluid 
en een eerlijke verdeling van de opbrengsten (mede) leidend 
te laten zijn in de vervolgprocedure op de gebiedsvisie wind 
 

03.07.2013   

M 2013-10 Gebiedsvisie windener-
gie Drenthe 

Verzoekt het college : Bij de verdere planuitwerking te be-
palen dat in de oprichtingsvergunning van de gemeenten zal 
worden opgenomen dat de initiatiefnemers actief de partici-
patie van gebiedsbewoners ter hand zullen nemen. 

03.07.2013   

M 2014-11 OV Drenthe Verzoekt het college: er alles aan te (blijven) doen om de 
minister van I en M te laten afzien van verdere bezuinigin-
gen op het OV inclusief de route via het middel van de idex-
korting. Deze motie in dat kader ter beschikking te stellen 
aan de Minister van I en M en de leden van de Tweede 
Kamer 

28.05.2014   

M 2014-21 Draagvlakversterker 
Windenergie Veenkoloniën Dren-
the. 

Verzoekt het college : een onafhankelijke ‘draagvlakver-
sterker” aan te stellen voor de Veenkoloniën die zorg draagt  
voor een goede bewaking en uitvoering van het proces ge-
durende de looptijd van de RCR-procedure. 

24.09.2014    

M 2014-22 Windenergie Laatste 
stand van de techniek 

Vragen het college : De best beschikbare techniek op het 
tijdstip van definitieve plaatsing te gebruiken en deze wens 
over te brengen aan de minister van Economische zaken. 

   

M2014-25 Ondergrondse eindop-
slag van kernafval. 

Verzoekt het college: minister Kamp en de 2e kamer (nog-
maals) op de hoogt te stellen van de mening van PS van 
Drenthe met betrekking tot de onwenselijkheid van eindop-
slag van kernafval in de zoutkoepels onder Drenthe. 

24.09.2014   
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M2014-39  Faunafonds Dragen het college op: dit onderwerp nadrukkelijk aan de 
orde te stellen binnen het IPO, met als doel dat voor  het 
nieuwe groeiseizoen er een beter instrumentarium is om 
schades te melden en te behandelen, en de Provinciale 
staten te informeren over de voortgang. 
 

17.12.2014   

M2014-41 Windpark ‘De Drentse 
Monden en Oostermoer’ 

Verzoeken GS: de minister in kennis te stellen dat de minis-
ter in goed overleg met betrokkenen maatregelen dient te 
treffen die tegemoet zouden kunnen komen aan de bezwa-
ren van omwonenden teneinde het draagvlak te vergroten. 
 

17.12.2014   

 



Klijndijk 7 januari 2015 

Mevrouw de voorzitter,  geachte Statenleden,  geachte 

Gedeputeerde. 

Inmiddels is het rapport van Royal Haskoning verschenen en 

besproken.  Dit is het vierde rapport op rij wat verschijnt over 

de situatie Afslag N34 Emmen-Noord. Dit rapport is een teken 

aan de wand; 4 rapporten, 4 uitgangspunten, 4 meningen, 4 x 

verschillende inhoud maar overduidelijk één rode draad: in 

alle rapporten is niets  te vinden wat spreekt tegen 

handhaving en aanpassing Emmen Noord.  

Het rapport Royal Haskoning gaat alleen over 

verkeerseffecten en is een beperkte aanvulling op reeds 

bestaande rapporten. Het bevat geen analyse, geen 

conclusies. 

De situatie Emmen Noord wordt in dit rapport duidelijk, nl: 

• Het is minimaal 6,5% goedkoper,  

• kan veel sneller worden aangelegd,  

• zal veel minder weerstand geven en bouwt voort op een 

vertrouwde situatie.  

• Deze veilige aansluiting voldoet aan alle 

beleidsuitgangspunten van de provincie.  

• Is  de snelste manier om te zorgen dat de N34 

verkeersveilig wordt.  

Met andere woorden: het rapport leidt tot een zeer effectief 

en snel realiseerbaar besluit.  

Dit in tegenstelling tot de optie Slenerweg. In het model 

wordt, bij realisatie afslag Slenerweg, uitgegaan van een 60 



km/h weg naar Emmermeer. Dit is niet vastgelegd in het GvvP 

van Emmen.  Op dit punt is het rapport dus onjuist. Eerdere 

rapporten (Goudappel/Coffeng en Grontmij) oordelen juist 

dat 60/80 km/h niet uitmaakt. Enigste effectieve maatregel is 

stapvoets rijden.  

 

Projectgroep    

De provincie heeft twee werkgroep bijeenkomsten 

georganiseerd en heeft hiervoor een externe voorzitter 

ingehuurd. 

Onze zorgen:  

• Het conceptrapport is besproken door de werkgroep (5 

nov.) Hiervan zijn geen notulen vastgesteld. Het verslag 

(aan u gezonden) is niet naar de werkgroepleden 

gestuurd; zij hebben hier dus geen notie van kunnen 

nemen. 

• De werkgroepleden hebben geen kans gehad voor 

controle van het definitieve rapport. Belangrijke 

opmerkingen door werkgroepleden zijn niet 

meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. 

• Zorgvuldige afweging kan alleen door een juist proces. 

Het behoort zo te zijn dat notulen worden vastgesteld; 

op en aanmerkingen worden verwerkt in het rapport en 

dit wordt dan definitief. Zo is het dus niet gegaan: dit is 

door ons actiecomité en ook andere werkgroepleden 

uitdrukkelijk en schriftelijk bij de voorzitter kenbaar 

gemaakt (4 en 9 dec.) De voorzitter heeft daarop te 



kennen gegeven dat hij voor de provincie werkt en dat 

zijn taak er op zat. 

De gedeputeerde  

De gedeputeerde heeft meermaals naar voren gebracht dat 

het hem niets uitmaakt waar de aansluiting komt.  Het mag 

van hem de Slenerweg zijn, maar net zo goed Emmen-

Noord, zolang er maar draagvlak is. Wat is dan de motivatie 

steeds de keuze voor de Slenerweg naar voren te schuiven 

en daarmee het proces van besluitvorming te beïnvloeden?  

De gevolgen voor betrokken inwoners zijn zo groot. 

Democratisch draagvlak? 

• De 3 direct betrokken woongemeenschappen; 

Emmermeer ’t Haantje en Klijndijk  denken er in hoge 

mate anders over.  

• Voor Klijndijk geldt met name de feitelijke veiligheid, 

sociale veiligheid en leefbaarheid. De bevestiging 

hiervan vindt u in de eindconclusie van het rapport 

toekomstvisie Klijndijk welke tot stand is gekomen met 

steun van de Provincie en gemeente Borger Odoorn.  De 

conclusie luidt rust, natuur, landelijke ligging en de 

sterke wens dit te behouden. Denkt u nu eens aan de 

huidige landelijke Slenerweg waar straks tussen de 5000 

en 7000 motorvoertuigen rijden i.p.v. nu 1000/ etmaal  

• Inwoners van Emmermeer hebben binnen een week 

plm. 1700 handtekeningen verzameld voor behoud 

Emmen Noord.  

• Ook een meerderheid in ’t Haantje heeft gevraagd om te 

onderzoeken of Emmen-Noord niet open kan blijven.  



Dat betekent dat het besluit voor een veilige aansluiting bij 

Emmen-Noord op lokaal draagvlak rust. 

Maatschappelijk draagvlak?                

• Handelsvereniging Emmermeer heeft een brandbrief 

naar College en Raad van Emmen gestuurd om Emmen 

Noord open te houden. 

•  De eigenaar van vakantie centrum De Fruithof heeft in 

een schrijven uitdrukkelijk aangegeven te kiezen voor 

Emmen Noord.  

• Huisartsenpost Odoorn vraagt dringend de 

Odoornerweg naar Emmen niet te belemmeren. 

Bestuurlijk draagvlak? 

• Wijkvereniging Emmermeer heeft een schriftelijk 

verzoek ingediend inzake wijziging van het Gvvp van 

Emmen .  

• Op één fractie na hebben alle partijen in Emmen zich 

uitgesproken vóór het open houden van Emmen Noord.  

• Emmen Noord past in het beleid van Borger- Odoorn 

• Emmen-Noord past beter in het beleid van de gemeente 

Coevorden omdat het beter is voor ’t Haantje.  

Nogmaals willen er u op wijzen dat over het sluiten van 

Emmen Noord in de raadszaal van Emmen nooit een 

discussie is en kon worden gevoerd. 

Conclusie 

Klijndijk kiest voor een verkeersveilig Emmen-Noord. 



• Emmen-Noord ombouwen is het beste voor alle 

gemeenschappen,  

• Het is goedkoper en sneller te realiseren. 

• Er is voldoende maatschappelijk en democratisch 

draagvlak.  

• Er is meer dan voldoende bestuurlijk draagvlak  

• Er is geen sprake van onacceptabele consequenties voor 

niet betrokken partijen 

• Er wordt geen inbreuk gedaan op de nu landelijke 

omgeving enz. 

 

Bij een eventuele aansluiting Slenerweg staan al deze 

zaken ter discussie en kan het nog jaren voortslepen. 

Uit naam van alle betrokkenen verzoek ik u dan ook om 

te kiezen voor de enig juiste oplossing. 

   



Emmen 6 januari 

 

Geachte voorzitter, Statenleden en gedeputeerde 

 

Ik zal mij eerst even voorstellen mijn naam is Geert Wubs voorzitter EOP 

(erkend overleg partner van de wijk Emmermeer) 

Ook heb ik zitting gehad inde projectgroep inzake afslag N34. 

Steeds heb ik met verbazing kennis genomen waarin wordt in gezet op de 

slenerweg. 

Gisteravond bij RTV Drenthe noemde dhr. Brink, naar aanleiding van de 

Statenverkiezing nog dat er geluisterd wordt naar de mensen en dat er dan een 

keuze wordt gemaakt. 

Dus richt mij namens Emmermeer tot U allen. 

Op verzoek van de inwoners en middenstand heeft het bestuur van onze EOP 

een brief naar de gemeente raad gestuurd met de volgende inhoud die ik graag 

met U wil delen. E.O.P.  

 

Geachte Collegeleden, Raadsleden en Commissieleden.  

 

Naar aanleiding van het rapport van Royal Haskoning DHV, die duidelijk geen 

waarde oordeel geeft over de verkeerseffecten van afsluiting van de kruising 

N34 Emmen-Noord, heeft de provincie een bericht uit doen gaan met een 

duidelijke voorkeur voor een kruispunt N34 met de Slenerweg. 

Ook is in beantwoording van de dhr. Brink, naar aanleiding van vragen, te 

kennen gegeven dat een gesprek met de gemeente Emmen niet nodig zou zijn. 

Dit is in strijd met de afspraken welke zijn gemaakt tussen de Provincie en de 

door de Provincie erkende werkgroep van en namens belanghebbenden. 

 

Naar aanleiding van de ontstane situatie en de gevolgen die dit zou hebben 

dienen wij een verzoek inzake wijziging besluit GVVP afsluiting afslag N34 

Emmen-Noord. 

De reden van dit verzoek betreft de bedreiging van de leefbaarheid van 

Emmermeer, om de volgende redenen. 

 

MIDDENSTAND 

 

De middenstand van Emmermeer is voor 30% afhankelijk van bezoekers buiten 

Emmen. 



Bij een eventuele afsluiting zal het publiek in de buitengebieden een andere 

route kiezen naar Emmen en zodoende een andere keuze maken voor hun 

boodschappen. 

Aangezien de middenstand landelijk al heeft te maken met de krappe marges 

en niet stijgende omzet, is dit voor Emmermeer desastreus en zal menig 

middenstander hun brood niet meer kunnen verdienen dus noodgedwongen 

stoppen. 

Ook het rapport:  structuurvisie en werklocatie 2010 – 2020 spreekt duidelijk 

taal over de moeilijke situatie waarin dit winkelcentrum zich bevind. 

Dit betekend leegloop van het winkel bestand!!!!!  

 

 

 

 

LEEFBAARHEID 

 

Bovengenoemde leegloop van het winkelbestand heeft ten gevolge dat 

mensen verder zullen moeten reizen voor hun dagelijks boodschappen. 

Emmermeer is de oudste wijk van de gemeente Emmen met een groot aantal 

inwoners van 75 jaar en ouder. Door het verdwijnen van het winkelbestand ten 

gevolge van het afsluiten van de kruising N34 Emmen-Noord zal deze groep 

nog verder in een isolement komen, bovenop de huidige WMO bezuinigings 

maatregelen. 

Ook zal de jongere generatie afzien om in Emmermeer te gaan wonen, terwijl 

op dit moment de basisscholen aan de vooravond staan van nieuwbouw c.q. 

uitbreiding in verband met leerling toename. 

Een en ander is zeer betreurenswaardig omdat de laatste jaren veel geld is 

geïnvesteerd en de komende jaren wordt geïnvesteerd in renovatie, 

nieuwbouw en opknappen omgevingsgebied. 

Gevolg: Emmermeer wordt onleefbaar, terwijl juist leefbaarheid prioriteit 

nummer één is aldus het College ( uitspraak waarderingsavond EOP’s ) 

 

 

VEILIGHEID 

 

Bij afsluiting van de kruising N34 Emmen-Noord zal meer verkeer vanuit 

Emmermeer, vooral aan noordzijde Haagjesweg, kiezen voor een andere route. 



Dit heeft tot gevolg een toename van verkeersdruk in de wijk van uitgaand 

verkeer dus meer sluip verkeer door Emmermeer. 

Ook op de rotonde Weerdingerstraat zal de verkeersdruk toenemen terwijl te 

constateren is dat deze rotonde de huidige verkeerstroom nauwelijks aan kan. 

Het verkeer staat hier regelmatig vast. 

Tevens zijn er grote zorgen omtrent de bereikbaarheid van geheel Emmermeer 

door de hulpdiensten. Het kan en mag toch niet zo zijn dat door het opheffen 

van de kruising N34 Emmen-Noord bewoners van Emmermeer niet tijdig 

bereikbaar zijn voor spoedeisende hulp. 

 

Wij begrijpen de keuze in het (GVVP 2012) om de Hondsrugweg verkeersluwer 

te maken. 

Met de verdere ontwikkeling van een Rondweg zoals die bestemd is, afsluiting 

Ermerweg en beter afstellen van verkeerslichten kan de Hondsrugweg 

eenvoudiger verkeersluw gemaakt worden met minder ingrijpende 

consequenties. 

Verder zijn de kosten om de kruising N34 Emmen-Noord ongelijkvloers maken 

ca. 6 % goedkoper, er hoeft geen grond aangekocht te worden en de realisatie 

kan sneller (minder procedures). 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSSIE 

 

Wij als Erkend Overleg Partner en de Winkeliersvereniging Emmermeer maken 

ons grote zorgen omtrent afsluiting van de afslag N34 Emmen-Noord en keuren 

dit voornemen dan ook af. 

Het kan toch niet zo zijn dat ten gevolge hiervan het isoleren van Emmermeer 

door u als negatief bijeffect zondermeer geaccepteerd wordt ten gunste van 

uw relatie met de Provincie. 

 

 

Beste Collegeleden, Raadsleden en Commissieleden wij vertrouwen erop dat 

alles wat in uw vermogen ligt aan te wenden om de kruising N34 Emmen-

Noord te behouden. 



Tot zover deze brief. 

 

Als afsluiting Emmen Noord inderdaad de  keuze is van mensen waarom wordt 

dan het probleem bij de mensen neer gedropt die wonen in Klijndijk ,t Haantje 

en Emmermeer? 

Ik besluit dan ook met de slotwoorden van de project voorzitter. 

Het blijft een glazenbol. 

 

 


