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Aan    : Statencommissie Omgevingsbeleid 

Van    : Herman G. Idema, directeur VPB (www.vpb-emmen.nl) 

Datum    : 12 mei 2010 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Ik wil u complimenteren voor het zorgvuldig doorlopen proces om te komen tot een 

omgevingsvisie waar Drenthe, en u dus ook, met recht trots op kan zijn. 

 

Ik sta hier namens het Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen, de VPB 

behartigt ondernemersbelangen en werkt aan de ruimtelijke en economische verbetering 

van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen. Deze groeiende vereniging 

vertegenwoordigt ruim 260 leden met ca 10.000 FTe aan werkgelegenheid. Verder heb 

ik de toezegging van de Industriële Vereniging Coevorden bij monde van hun voorzitter 

de heer Fred Koggel met 160 bedrijven als lid om ook namens hun in te spreken daar 

waar het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid. 

 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

Er wordt gesproken over integrale uitwerkingen en heb daar vragen bij die wellicht niet 

thuis horen in deze vergadering maar stel ze toch; 

- Wat wordt daar mee bedoeld? 

- Is dit meetbaar? 

- Wie wordt er zenuwachtig als er bepaalde zaken niet goed gaan en wie stuurt er 

dan bij cq trekt aan de bel 

 

( Pag 22 2.2 Missie O.73 ………uw menig niet aangezien economie integraal is uitgewerkt…) 

 

MissieMissieMissieMissie    

    

U spreekt over kansen voor deze regio en deze kansen zien wij ook echter wij zien ook 

zeer veel kansen voor de procesindustrie waar zeer veel mensen werken (Teijin Twaron, 

DSM, Plastinum, Colbond) en met name op de transitie van de traditionele polymeren 

naar bio-based materials. Steeds meer bedrijven en organisaties raken ervan overtuigd 

dat het gebruik van hernieuwbare, groene grondstoffen kan bijdragen aan een 

duurzame samenleving. Bovendien ontdekken steeds meer bedrijven dat deze bio-

based producten door klanten gewaardeerde eigenschappen hebben, waarmee ze 

nieuwe marktkansen creëren.  
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Mobiliteit en bereikbaarheidMobiliteit en bereikbaarheidMobiliteit en bereikbaarheidMobiliteit en bereikbaarheid    

 

Voor de economische ontwikkeling van de Zuidoosthoek van Drenthe is water, spoor en 

weg wezenlijk van belang. Er wordt gesproken over het te kort schieten van het 

openbaar vervoer en er zal worden gestreefd naar een samenhangend beleid voor auto, 

openbaar vervoer en fiets. Vanuit het bedrijfsleven (zowel Emmen alsook Coevorden) 

wordt gepleit voor verdubbeling van de N-34 tussen Coevorden en Emmen. 

 

De Provincie, gemeente Emmen, gemeente Coevorden werken tenslotte al nauw samen 

met hun Duitse collega’s aan een Dryport ontwikkeling wat extra verkeersbewegingen 

tot gevolg zal hebben. 

 

Verder is de weg Emmen-Klazienaveen (N862) en de Rondweg in Emmen mede door de  

A-37 niet meer goed uitgerust om alle verkeersstromen op een adequate wijze af te 

handelen 

 

De provincie en gemeente zijn goed bezig daar waar het gaat om de multi-modale 

bereikbaarheid; 

 

- het water is geregeld (1.000 ton)  

- het spoor wordt geregeld via RSP  

- nu de wegen nog 

 

U geeft aan dat u dit te willen onderzoeken en met een pakket maatregelen te komen 

om met name de wegen aan te pakken. Prima.  

 

Echter kijkende naar het investeringsprogramma verkeer en vervoer 2011-2020 

(Statenstuk 2010-425) lees ik op pagina 11 het volgende; 

 

Projecten die op basis van prioriteit niet niet niet niet langer deel uit maken van het 

investeringsprogramma zijn onder andere; 

- De capaciteitsuitbreiding van de N 34; naar verwachting ontstaat op de N34 

tussen Coevorden en Emmen op termijn een capaciteitsprobleem. De investering 

is bedoeld om het wegvak tussen Coevorden en Holsloot te verdubbelen. 

 

In de omgevingsvisie wordt gesproken over de wenselijkheid de verdubbeling te 

onderzoeken en in investeringsprogramma is er al min of meer sprake van een concreet 

project. Mijn vraag in deze is dan ook wat leidend is. 
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AfAfAfAfssssluitingluitingluitingluiting    

 

Wij blijven ons inzetten voor een optimale bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen 

zowel in Emmen alsook in Coevorden en pleiten voor verdubbeling van de weg 

Coevorden – Emmen alsmede verdubbeling van de weg Klazienveen -Emmen.  

 

Een goede bereikbaarheid is van wezenlijk belang als het gaat om de vestiging maar ook 

het behoudenbehoudenbehoudenbehouden van bedrijven in deze regio; 

 

Bedankt voor uw aandacht, bedankt dat ik gebruik mocht maken van mijn inspreekrecht 

en ik wens u veel succes toe met de definitieve besluitvorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


