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Inleiding 

De N34 is per 1 januari 2007 overgedragen van het Rijk aan de provincie Drenthe. De provincie  
Drenthe heeft vervolgens verschillende werkzaamheden verricht om de weg om te bouwen tot een 
volwaardige ongelijkvloerse stroomweg.  
Bijna de hele N34 is nu een volwaardige ongelijkvloerse stroomweg, maar een drietal gelijkvloerse 
aansluitingen wacht nog op reconstructie. Het streven is om de aansluiting in Exloo in 2013 om te 
bouwen tot een ongelijkvloerse aansluiting.  
Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat (delen van) een aantal percelen in eigendom wordt 
verworven. In november 2012 is begonnen met de minnelijke verwerving van deze percelen. Met vier 
van de acht eigenaren is tot op heden geen overeenstemming bereikt en de verwachting is ook dat dit 
niet in de nabije toekomst gaat lukken. Gelet hierop dient naast de lopende minnelijke onderhande-
lingen tevens een onteigeningsprocedure te worden opgestart.  

Advies  

1. De Kroon verzoeken de percelen, benodigd voor de realisering van de aansluiting Exloo N34, 
ter onteigening aan te wijzen. 

 

Beoogd effect 

 Als aan de voorwaarden van de Onteigeningswet wordt voldaan kunnen de gronden met ze-
kerheid worden verkregen. 

 Door een onteigeningsprocedure op te starten neemt de kans op een minnelijke eigendoms-
verkrijging toe.  

 Door een onteigeningsprocedure op te starten neemt het risico op prijsopdrijving sterk af. 
 

Argumenten 

1.1.  De gronden kunnen waarschijnlijk niet langs minnelijke weg verworven worden 
In november 2012 is begonnen met de minnelijke verwerving. Dit heeft tot onvoldoende resultaat  
geleid. Verwerving op korte termijn lijkt dan ook niet reëel.  
 
1.2. Zonder verwerving van de grond, kan het werk niet conform planning en het bestemmingsplan 
"Buitengebied Odoorn reconstructie N34 Ees Exloo" worden uitgevoerd.  
 
1.3. Precedentwerking dient te worden voorkomen  
De vraagprijs van betrokken partijen ligt ver boven de werkelijke waarde. Wanneer op deze basis 
overeenstemming wordt bereikt zal dit zeker gevolgen hebben voor grondverwerving in de toekomst.  
 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Naar verwachting wordt de onteigening van de desbetreffende percelen in april 2015 uitgesproken. 
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Financiën 
Niet van toepassing. Aankopen van gronden vallen onder het projectbudget, evenals de kosten van de 
onteigeningsprocedure.  

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlagen  
Geen. 

 
Ter inzage in de leeskamer 
1. Zakelijke beschrijving  
2.  Lijst van te onteigenen onroerende zaken 
3. Gewaarmerkte kadastrale uittreksels 
4. Kaarten bestaande uit overzichtstekening, situatietekening, grondplantekening en bestemmings-

plantekening met daarop grondplantekening  
5. Overzicht minnelijk overleg met bijbehorende correspondentie 
6. Resultaat erfdienstbaarhedenonderzoek 
7. Bestemmingsplan "Buitengebied Odoorn Reconstructie N34 Ees Exloo" 
 
 
Assen, 6 november 2013 
Kenmerk: 45/3.6/2013008045 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 6 november 2013, kenmerk 
45/3.6/2013008045; 
 
 
BESLUITEN:  
 
 
I. de Kroon te verzoeken om ingevolge artikel 78 Onteigeningswet, ter uitvoering van het bestem-

mingsplan "Buitengebied Odoorn reconstructie N34 Ees Exloo" ten name van de provincie  
Drenthe ter onteigening aan te wijzen de percelen zoals aangegeven in de bij dit besluit be-
horende lijst met te onteigenen onroerende zaken en zoals is weergegeven op de bij dit besluit 
behorende grondtekeningen; 

 
II. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid te geven een verzoek hiertoe bij de Kroon voor te dragen 

en alle benodigde handelingen te verrichten ter uitvoering van dit besluit. 
 
 
 
 
 
Assen, 18 december 2013 
 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll. 
 
 
 
 


