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Onderwerp: Proces aansluiting N34 Klijndijk-Odoorn

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over het te voeren proces en de besluitvorming rond

de planvorming van de nieuwe aansluiting N34 Klijndijk-Odoorn.

De provincie Drenthe wil de kruisingen in de N34 van de aansluiting Emmen-Centrum

tot de aansluiting Exloo ongelijkvloers maken. Bij de planvorming zijn diverse plaatse-

lijke belangen en andere belangengroeperingen betrokken.

Op de bestuurlijke voorkeursvariant van de provincie en de gemeenten Emmen en

Borger-Odoorn zijn negatieve reacties gekomen. ln de reacties wordt aangegeven dat
een ongelijkvloerse kruising met een aansluiting bij Emmen-Noord onvoldoende is
onderzocht. De variant Emmen-Noord was al vroeg in de planstudie afgevallen. Deze
past niet in de beleidsuitgangspunten van de gemeente Emmen en de wens voor één

aansluiting voor de dorpen Klijndijk-Odoorn en Valthe. Uit de met u gedeelde second
opinion op de planstudie bleek dat deze beleidsuitgangspunten nog steeds valide zijn.

Naar aanleiding van alle discussies over de bestuurlijke voorkeursvariant, ook met uw

Staten, hebben wij besloten aanvullend onderzoek te doen. ln dit onderzoek wordt
een volwaardige afweging gemaakt tussen beide overgebleven varianten: de aanslui-
ting Emmen-Noord en een aansluiting Slenerweg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. Om te komen tot een gedra-
gen onderzoeksopzet wordt de bestaande Werkgroep Plaatselijke Belangen van

Odoorn en Klijndijk, de ondernemersvereniging Odoorn-Klijndijk, de agrariërs en de
gemeente Borger-Odoorn, uitgebreid met leden van het actiecomité Klijndijk,

Plaatselijke Belangen van 't Haantje, Valthe en Odoornerveen, de winkeliersvereni-
ging Emmermeer en de Wijkvereniging Emmermeer.
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Ook de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden zijn in de werkgroep verte-
genwoordigd. De brede werkgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voor-
zitter.

De werkgroep komt twee keer bij elkaar. De eerste keer zal er vooral aandacht zijn

voor het functioneren van de werkgroep, wat de opdracht is van de werkgroep en

wordt er een conceptonderzoeksopzet gepresenteerd. Tijdens deze eerste bijeen-

komst wordt bijvoorbeeld bepaald welke onderdelen, naast het verkeerskundig onder-
zoek, worden meegenomen.

Medio oktober komt de werkgroep opnieuw bij elkaar. Dan worden de conceptuitkom-
sten besproken en komt de werkgroep zo mogelijk met één gezamenlijk advies. Mede

op basis van dit advies zal de gedeputeerde Verkeer en Vervoer in gesprek gaan met
de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Na deze gesprekken bepalen

wij of het huidige besluit wordt herzien. Hierna volgt behandeling in uw Statencommis-
sie Omgevingsbeleid.

De bevolking en belangengroepen hebben in dit proces meerdere mogelijkheden om

in te spreken, bijvoorbeeld tijdens de behandeling in de Statencommissie of formeel

tijdens de door de gemeente Borger-Odoorn te volgen bestemmingsplanprocedure.

Ook de Raad van de gemeente Emmen zal bij een keuze voor de aansluiting Emmen-

Noord een formeel besluit moeten nemen.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geÏnformeerd over het te doorlopen
proces.

Hoogachtend

Staten van Drenthe,
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voorzitter

Afschrift aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van Borger-Odoorn,

Emmen en Coevorden


