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Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld besluit 
1. De beantwoording van de zienswijzen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391- N366 vervat in GML 
bestand "NL.IMRO.0114.2015026-B701" en "Ondergrond_Emmen_2016_03.dxf" vast te stellen. 

3. Bij het bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391 - N366" geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Samenvatting 
De N391 is een belangrijke verbindingsroute tussen Zuid-Oost Drenthe en Zuid-Oost Groningen en 
verbindt deze gebieden met Duitsland en de Eemshaven. De provincies Groningen en Drenthe hebben 
daarom afgesproken om de N366 en de N391 in te richten als een weg met een stroomfunctie. De provincie 
Drenthe gaat de N391 dan ook reconstrueren tot een volwaardige stroomweg, inclusief een ongelijkvloerse 
aansluiting met de N366 nabij Ter Apel. De bestaande rotonde nabij Ter Apel wordt vervangen door een 
viaduct. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de aanleg hiervan mogelijk. De aanpassing van de 
N391 verbetert de doorstroming, draagt bij aan het versterken van de regionale economie en bevordert de 
bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Tegen het ontwerpplan zijn drie zienswijzen ingediend. De 
zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen. 

Bijlage(n): 
Het bestemmingsplan Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366 

Stukken ter inzage: 
Collegebesluit d.d. 13 september 2016 en de daarbij behorende stukken 
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1. Aanleiding voor het voorstel 
De N391 is een belangrijke verbindingsroute tussen Zuid-Oost Drenthe en Zuid-Oost Groningen en verbindt 
deze gebieden met Duitsland en de Eemshaven. De provincies Groningen en Drenthe hebben daarom 
afgesproken om de N366 en de N391 in te richten als een weg met een stroomfunctie. 
In het verkeer- en vervoersplan van de provincie Drenthe (2007) is de N391 aangewezen als 'stroomweg'. 
Het huidige wegbeeld van de N391 voldoet echter niet aan de inrichtingseisen voor een stroomweg: er zijn 
gelijkvloerse aansluitingen en de weg- en bermbreedte is te smal. De provincie Drenthe gaat de N391 dan ook 
reconstrueren tot een volwaardige stroomweg, inclusief een ongelijkvloerse aansluiting met de N366 nabij Ter 
Apel. De bestaande rotonde nabij Ter Apel wordt vervangen door een viaduct. Het voorliggende 
bestemmingsplan maakt de aanleg hiervan mogelijk. 

N a voltooiing van de ombouw van de N 391 zal de snelheid worden verhoogd naar 100 km/ho Hiervoor zal in 
een later stadium een afzonderlijk verkeersbesluit door de provincie worden genomen. Bij het ontwerp en de 
uitgevoerde (akoestische) onderzoeken is hiermee al wel rekening gehouden. Het gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoer Plan (GVVP) (december 2013) gaat uit van de inrichting van wegen volgens de Duurzaam veilig 
principes. De wegen in de gemeente Emmen zijn gecategoriseerd conform Duurzaam Veilig met als doel een 
optimale afstemming te bereiken tussen de functie van de weg, de vormgeving en het gebruik ervan door de 
weggebruiker. Hiermee wordt beoogd onbedoeld gebruik van de weg, conflicten met hoge snelheids- en 
richtingsverschillen, alsmede onzeker gedrag te voorkomen. De wegen zijn verdeeld in drie categorieën, 
stroomwegen, gebiedsontsluitingsweg en erftoegangswegen. 

2. Argumentatiefbeoogd effect 
De aanpassing van de N391 verbetert de doorstroming, draagt bij aan het versterken van de regionale 
economie en bevordert de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. 

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten 
Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (vastgesteld december 2013). 

4. Afstemming met externe partijen/communicatie 
In samenwerking met de provincie Drenthe en de gemeente Vlagtwedde hebben diverse inloopavonden 
plaatsgevonden. Met omwonenden hebben ook één-op-één-gesprekken plaatsgevonden. Ook is overleg 
gevoerd met Plaatselijk Belang De Maten. 

5. Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn ontvangen binnen de 
wettelijke termijn, en zijn dus ontvankelijk. Zienswijzen zijn openbaar. Maar op grond van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wpb) moeten de namen en adressen van indieners, als het geen bedrijven of 
instellingen zijn, in vrij toegankelijke digitale documenten worden geanonimiseerd. Om kennis te nemen van 
de naam van de indiener van de zienswijze is aan het raadsbesluit een appendix toegevoegd. Deze appendix 
maakt onderdeel uit van het raadsbesluit bij het bestemmingsplan, maar zal niet digitaal bekend worden 
gemaakt. De appendix wordt geanonimiseerd voor documentversies die openbaar via internet toegankelijk 
zijn. 

1. Roswinkel 98127-2015:804785 Geanonimiseerd 
Assen 2. 98127-2015:381914 Provincie Drenthe 

3· 98127-2015:813002 Waterscha Hunze en Aa's Veendam 

De zienswijzen worden hieronder samengevat weergegeven (A). Daarna wordt op de zienswijze ingegaan (B). 
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Tot slot wordt aangeven of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan CC). De 
zienswijzen van genoemde onder 2 en 3 hebben aangegeven met het bestemmingsplan te kunnen instemmen. 
Op deze zienswijzen wordt dat dan ook niet verder ingegaan. 

Al. Als de Grenssloot komt te vervallen, kunnen de landbouwproducten en meststoffen van het perceel 
met kadastraal nummer Emmen AA 1080 niet meer worden aan- en afgevoerd. Ook kan op het 
perceel niet meer worden gedraaid. 

Bi. De N391 wordt omgebouwd tot een volwaardige stroomweg, waar een snelheid gaat gelden van 100 
km/ho Vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid komen alle gelijkvloerse oversteken te vervallen, dus 
ook de oversteek Grensloot/Ngçi. Genoemd perceel behoudt via de Zanddijk een goede ontsluiting. 
De producten kunnen dus gewoon aan- en afgevoerd worden. Daarnaast is het volgende van belang. 
In het kader van de Wegenwet zal de Grensloot aan de openbaarheid worden onttrokken. Hiervoor zal 
een afzonderlijk besluit door uw raad moeten worden genomen. In het kader van deze procedure zijn 
wij met de grondeigenaar in overleg om te bezien op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan 
de mogelijke nadelige gevolgen van het vervallen van de Grenssloot. 

Cl. Voor kennisgeving aannemen. 

A2. Omdat de oversteek N391 komt te vervallen moet er worden omgereden. Dit kost tijd en geld. De 
bereikbaarheid en de bedrijfsvoering van het bedrijf verslechterd. 

B2. Via de Zanddijk en kruising N391/N379 bij Roswinkel zijn de bedrijfsgronden aan het andere zijde 
van de N391 goed bereikbaar. Ook deze kruising zalongelijkvloers worden gemaakt. Hierbij is 
rekening gehouden met het gebruik voor landbouwverkeer. Het omrijden bedraagt niet meer dan 800 
meter. Het tijdsverlies is dan ook zeer beperkt. 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen maakt de gemeente een afweging tussen het grotere algemeen 
belang van de ontwikkeling zelf en de belangen van omwonenden. Het belang van de ombouw van de 
N391 tot een volwaardige stroomweg weegt in dit geval zwaarder dan de mogelijke nadelige gevolgen 
van het vervallen van de oversteek Grensloot/Ngçi, In het maatschappelijke verkeer zal een ieder 
binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid daarvan de gevolgen moeten aanvaarden. Slechts 
indien deze grenzen worden overschreden kan afhankelijk van de individuele omstandigheden van het 
geval sprake zijn van een tegemoetkoming in de schade. Voor zover de mogelijke nadelige individuele 
gevolgen niet gerekend kunnen worden tot het algemeen aanvaard maatschappelijk risico, kennen 
Burgemeester en Wethouders aan een belanghebbende, op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen 
tegemoetkoming in de schade toe. Schade die geheel of gedeeltelijk anderzinds is vergoed wordt in 
mindering gebracht. 
In dit verband moet worden volstaan met een verwijzing naar de mogelijkheden in het kader van 
artikel6.1 Wet ruimtelijke ordening. Artike16.2 van deze wet bevat een forfaitair maatschappelijke 
risico van in ieder geval 2%. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een hoger 
percentage worden vastgesteld. 

C2. Voor kennisgeving aannemen. 

A3. De verkeersveiligheid op de Zanddijk verslechterd. 
B3. Aan de Zanddijk zijn meerdere agrarische bedrijven gelegen. Deze bedrijven maken nu ook al gebruik 

van de Zanddijk. De toename van het aantal verkeersbewegingen door het vervallen van de oversteek 
Grensloot/Ngçt is dan ook beperkt. Langs de Zanddijk ligt een vrijliggend fietspad. De Zanddijk heeft 
een breedte van 4 meter. De vrees voor het ontstaan van verkeersonveilige situaties wordt niet 
gedeeld. 

C3. Voor kennisgeving aannemen. 

A4. Verzoek behoud van oversteek Grensloot/Ngçi door middel van een tunnel. 
B4. Zoals aangegeven blijven de percelen aan de andere zijde van N391 via Zanddijk en ongelijkvloerse 

kruising goed bereikbaar en is extra reistijd zeer beperkt. Er is dan ook geen noodzaak voor de aanleg 
van een tunnel. Een tunnel die geschikt is voor landbouwverkeer is erg duur. De kosten van de aanleg 
van een tunnel staan niet verhouding tot het geringe aantal verkeersbewegingen dat gebruik maakt 
van de oversteek. 

C4. Voor kennisgeving aannemen. 
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6. Financiële eonsequenties/voorgestelde dekking 
Het bestemmingsplan is opgesteld op verzoek van de Provincie Drenthe. De provincie neemt de kosten voor 
het opstellen van het bestemmingsplan voor zijn rekening. De aanleg van het viaduct wordt eveneens geheel 
gefinancierd door de provincie. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) rust op de gemeente de 
verplichting tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie via een exploitatieplan, tenzij kostenverhaal 
anderszins is verzekerd. De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. 
De definitie van wat onder "een bouwplan" wordt verstaan, is opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). Bij het voorliggende bestemmingsplan is geen sprake van een dergelijk bouwplan. 
Kosten voor eventuele planschade en nadeelcompensatie komen voor rekening van de provincie Drenthe. 

Een concept-besluit is bijgevoegd. 

Emmen, 13 september 2016. 

Burgemeester en wethouders van Emmen, 

de gemeentesecretaris, 
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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Emmen; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2016, B&W nummer: 16/705; 

overwegende dat: 

• conform het bepaalde in artikel g.B van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 10 juni 2016 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen het ontwerp van het bestemmingsplan; 

• dat tegen voornoemd ontwerp van het bestemmingsplan drie zienswijzen zijn ingebracht; 

• de ingekomen zienswijzen zijn ontvangen binnen de wettelijke termijn; 

• dat de zienswijzen niet hebben geleid tot aanpassing van het ontwerpplan; 

besluit: 

1. De beantwoording van de zienswijzen vast te stellen. 
2. Het bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391- N366 vervat in GML-bestand 

"NL.IMRO.0114.2015026-B701" en "Ondergrond_Emmen_2016_03.dxf" vast te stellen. 
3. Bij het bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391 - N366" geen exploitatieplan vast 

te stellen. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2016. 

de ~ voorzitt .. ~ 

H.D. Werkman G.J. Horstman 




