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Geachte voorzitter/leden,

ln onze brief van 10 november 2020 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen

rondom het Bereikbaarheidsakkoord en het omgevingsproces MM

Bereikbaar. ln diezelfde brief hebben wij u toegezegd u separaat te informeren over het fi-
nanciële kader en de invulling van de kredieten, overeenkomstig het besluit dat eind 2018

door uw Staten is genomen.

Besluitvorming over en daar waar nodig actualisatie van de kredieten die be-

trekking hebben op het programma MM Bereikbaar heeft plaatsgevonden door vaststelling

van de lnvesteringsprogramma's Verkeer en Vervoer (lW's) en de daaropvolgende actualisa-

ties, voorjaarsnota's, begrotingen en het besluit van uw Staten over het Mobiliteitspro-
gramma (Statenstuk 2020-968).

Het Bereikbaarheidsakkoord N391-N862

ln de Statenvergadering van 14 november 2018 is het Bereikbaarheidsakkoord N391-N862

Emmen vastgesteld (Statenstuk 2018-849). Daarmee is ook het budgettaire kader voor de

provinciale investeringen vastgesteld op een bedrag van € 42.350.000,--. Deze investeringsop-

gave paste toen en past ook nu binnen de provinciale begroting en is daarmee van financiële

dekking voorzien.

Het bereikbaarheidsakkoord betreft een investeringsprogramma dat een geografische en pro-

grammatische samenhang heeft zoals dat is bedoeld in het finan-cieel beleid dat in december

2O2Ois vastgesteld (Statenstuk 2020-963). Volgens dit beleid kan het krediet voor een inves-

teringsprogramma in één voorstel ter besluitvorming aan u worden voorgelegd waarbij wij

gemandateerd zijn tot het verlenen van afzonderlijke projectkredieten. Het besluit over het

bereikbaarheidsakkoord (Statenstuk 2018-849) wordt door ons als zodanig opgevat.
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De investering van € 42.350.000,-- en de daarbij behorende kapitaallasten komen voor reke-

ningvan de provincie. ln deze brief geven wij u ook inzicht in de bruto investeringskosten. Dat

zijn de investeringskosten vóór verrekening van de bij-

dragen van de gemeente Emmen (€ 21.633.333,--) en RSP middelen in het investeringspro-

gramma (€ 2.400.000,--, RSP middelen van de provincie en € 1.200.000,-, bijdrage van de ge-

meente Emmen met als basis RSP afspraken in eerdere overeenkomsten). Dit bruto investe-

ringsbedrag van € 67.583.333,- (zie tabel 1) is het uitgavenniveau dat volgens het huidige fi-

nanciële beleid aan uw Staten ter besluitvorming zou moeten worden voorgelegd.

Tabel 1: Bereikbaarheidsakkoord en daarbij horende provinciale programmakrediet
bedragen in euro's

Omschrijving Bedrag
Provinciaal budgettair kader 42.350.000
Bijdrage Emmen 21.633.333
RSP bijdragen 3.600.000

Programma krediet 67.583.333

Provinciale projecten die direct raakvlak hebben met het progrdmma MM bereikbaar

ln de bijdrage van de gemeente Emmen is ook de € 6,5 miljoen meegenomen die Emmen aan

de provincie betaalt in verband met de wegenruil van de N391 (Rondweg Emmen) en de N862

(Emmen-Klazienaveen). Door de provincie wordt dit bedrag ingezet als dekking voor de inves-

tering in het vervangen van de folie als fundering onder de rondweg. Door uw Staten is voor

deze investering een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 3 miljoen (Statenstuk

2020-968).

Het totale programmakrediet komt met deze aanvullingen uit op € 70.583.333,--. Zie hiervoor

onderstaande tabel 2. Dit is het bedrag waarop wij sturen en waarover wij rapporteren.

Tabel 2: Programmakrediet projecten Provincie Drenthe en aanvullende kredieten Provincie
Bedragen in euro's

Programma Aanvullingen Totaal
MM Bereikbaar

Aansluiting Emmen west(1) 3.000.000 3.000.000

Venanging folie ondergrond Rondweg 6.500.000 3.000.000 9.500.000

Bargermeer 22.500.000 22.500.000
Kruising N391/N862 4.000.000 4.000.000

Houtweg 12.000.000 12.000.000

Pottendijk 5.000.000 5.000.000

ln\esteringen N862, bijdrage aan Emmen 9.583.333 9.583.333

Aanwllende maatregelen(2) 5.000.000 5.000.000

Totaal 67.583.333 3.000.000 70.583.333

Toelichting op tobel 2:

(1) Met de Aonsluiting Emmen West wordt het deel von de N397 bedoeld dot de oonsluiting betrefr van het knoop-

punt Emmen West met de rondweg en dus niet het knooppunt zelÍ.

(2) Voor oonvullende maatregelen is € 15 miljoen beschikbaar. Hiervon komt € 5 miljoen voor re-

kening van de provincie.
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Project MM Bereikbaar

ln de eerdergenoemde brief van 10 november 2020 is aangegeven dat de projectorganisatie

MM Bereikbaar het omgevingsproces uitvoert, waarbij in overleg met de omgeving de plan-

nen worden afgestemd. De projecten Emmerweg bij Emmerschans en het knooppunt Emmen

West worden daarin meegenomen. Deze vol-ledig provinciale projecten maken geen deel uit

van het financiële kader van het bereikbaarheidsakkoord.

Effect investeringsprogramma's op de exploitatie van de provincie

Uiteraard heeft een investeringsprogramma zoals MM Bereikbaar effect op de exploitatie van

de provincie. Hiervoor gelden de regels (BBV) voor het activeren van investeringen.

Uitgangspunt is het budgettair kader van € 42.350.000,--. Het te activeren bedrag moeten wij

vermeerderen met € 2.400.000,--, omdat de RSP middelen uit de daarvoor ingerichte provin-

ciale RSP reserve niet mogen worden gesaldeerd. ln de 6e begrotingswijziging 2019 (Staten-

stuk 2019-909) is dit toegelicht en zijn de financiële effecten daarvan verwerkt. De bijdrage

van de gemeente Emmen in provinciale investeringen moet volgens BBV-regels in mindering

worden gebracht op deze investeringsuitgaven.

De te activeren kosten die direct verbonden zijn aan het bereikbaarheidsakkoord bedragen

daarmee € 44.750.000,--.

Tezamen met de aanvullende middelen van € 3 miljoen voor de folie constructie (zie tabel 2),

komen de totaal te activeren kosten uit op bijna € 48 miljoen. De hieraan verbonden kapitaal-

lasten bedragen ca. € 1,5 miljoen per jaar. De toerekening van de kapitaallast van een project

begintvanafhetjaar na afrondingvan het project. De afrondingvan de projecten in deze

brief vindt naar verwachting plaats in de periode 2022lol en met 2029.

Deze kapitaallasten maken deel uit van de Exploitatiebegroting 2O2L en de meerjarenbegro-

ting en zijn daarin van structurele dekking voorzien.

Wegenruil

Momenteel vindt de voorbereiding plaats van de feitelijke en juridische eigendomsoverdracht

van de wegen in het kader van MM Bereikbaar. Wij verwachten dat wij deze overdracht dit
voorjaar kunnen afronden en zullen u daarover nader informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

th/coll


