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låÇÉêïÉêéW=
Projectovereenkomst station Emmen Zuid ca met ProRail

Portefeuillehouder: J. Holman
Dienst Beleid
H. Paddenburg, telefoon ((0591)68 52 04)
=
^~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉê~~Ç=
sççêÖÉëíÉäÇ=ÄÉëäìáí=
Ten behoeve van de financiering van de volgende stappen, een voorbereidingskrediet van
€ 500.000,00 beschikbaar te stellen, te dekken uit de beschikbare en door provincie en rijk
toegezegde budgetten voor het station Emmen Zuid en de onderdoorgang van in totaal
€ 17.875.000,00.

p~ãÉåî~ííáåÖ=
De planvoorbereiding voor dit deelproject van Delftlanden is zeer onlangs gestart, nadat er,
volgens de huidige inzichten, voldoende dekkingsmiddelen beschikbaar waren. Om de door
het rijk en de provincie toegezegde financiële middelen zeker te stellen moet er bij de
planvorming en de realisatie van het station en de onderdoorgang een strak tijdschema
worden aangehouden. Vóór 2010 moeten station en onderdoorgang zijn gebouwd.
De planvorming gebeurt onder regie van ProRail, nadat er vóór 31 dec 2006 een
projectovereenkomst is gesloten tussen de gemeente en ProRail. Dat is inmiddels gebeurd.
De eerste schetsontwerpen zijn gemaakt en de Grontmij heeft, in opdracht van ProRail, de
haalbaarheid globaal getoetst. De voorlopige verwachting is dat het mogelijk is een haalbaar
plan te ontwikkelen, maar dat het nog wel de nodige inspanning zal vergen.
De kosten van de volgende stappen in de voorbereiding brengt ProRail via
voorschottermijnen in rekening. Daarvoor is een voorbereidingskrediet nodig van
€ 500.000,-.

Bijlagen: geen.

Stukken ter inzage: het collegevoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken.
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^~åäÉáÇáåÖ=îççê=ÜÉí=îççêëíÉä=

Al in het masterplan Delftlanden van 1997 werd uitgegaan van een nieuw station Emmen
Zuid ter vervanging van de halte Bargeres, en een ongelijkvloerse kruising van de NieuwAmsterdamsestraat met het spoor. Dat voornemen is daarna in een aantal overeenkomsten en
toezeggingen vastgelegd.
•
De intentieafspraken verstedelijking tussen het Rijk, de provincie Drenthe en de
gemeente Emmen, getekend op 29 maart 2003, bevatten een maatwerkafspraak over
de verplaatsing van het station, waarin de minister van VROM geldelijke steun
toezegt.
•
In het convenant Woningbouwafspraken voor de provincie Drenthe van 13 april 2005
is die afspraak bevestigd, met als voorwaarde dat partijen hun financiële
verplichtingen voor 1 januari 2010 aangaan.
•
ProRail heeft in september 2004 schriftelijk zijn medewerking toegezegd onder de
voorwaarde dat er voor 31 december 2007 een juridisch akkoord is over de
planvorming.
•
In het convenant Duurzame Bereikbaarheid tussen de provincie Drenthe en de
gemeente Emmen heeft de provincie een bedrag van 3 miljoen euro toegezegd.
OK

^êÖìãÉåí~íáÉLÄÉççÖÇ=ÉÑÑÉÅí=

Nu de projectovereenkomst tussen de gemeente en ProRail is getekend kan de volgende stap
in het proces worden gezet. Dat houdt in een verdere detaillering van het plan, het opstellen
van een uitgewerkte eisenspecificatie, het opstellen van een aanbestedingsdossier en de
voorselectie van aannemers, het maken van een bestemmingsplan en een inrichtingsplan, het
starten van de onteigeningsprocedure voor de benodigde gronden en het opstellen van een
objectovereenkomst tussen de gemeente en ProRail. Het uiteindelijke doel is om vóór 2010
station en onderdoorgang gereed te hebben.
PK

oÉä~íáÉ=ãÉí=ÄÉëí~~åÇ=ÄÉäÉáÇLÉÉêÇÉê=ÖÉåçãÉå=ÄÉëäìáíÉå=

Het masterplan “Delftlanden structuur en doelbeelden”, door de raad in 1997 vastgesteld, gaf
zoals gezegd al de wenselijkheid aan de voorstadhalte Bargeres te verplaatsen naar
Delftlanden, en daar een nieuw station te realiseren dat een functie heeft voor geheel Emmen
Zuid. In de raadsvergadering van 28 sept. 2006 heeft de raad kennis genomen van de
startnotitie herziening masterplan Delftlanden en ingestemd met de daarin genoemde
uitgangspunten. Een van die uitgangspunten betrof de start van de planvoorbereiding van
station Emmen Zuid.
De in paragraaf 1 genoemde overeenkomsten en toezeggingen zijn steeds ter kennis van de
raad gebracht.
QK

^ÑëíÉããáåÖ=ãÉí=ÉñíÉêåÉ=é~êíáàÉåLÅçããìåáÅ~íáÉ=

Voor de planontwikkeling is voortdurende afstemming tussen gemeente en ProRail
noodzakelijk.
Daarnaast wordt er overlegd met de provincie en het OV Bureau in Assen.
De voorzitter van de erkende overlegpartner in Bargeres is op de hoogte gebracht van het feit
dat de planvorming is gestart.
RK

cáå~åÅáØäÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉëLîççêÖÉëíÉäÇÉ=ÇÉââáåÖ=

Rekening houdend met de toegezegde bijdragen door de andere partijen (VWS, VROM,
Provincie Drenthe en ProRail) kan met enig voorbehoud worden aangenomen dat binnen de
meerjarenramingen van de gemeente Emmen voldoende financiële middelen zijn aangewezen

-3voor de realisatie van de plannen. OP dit moment is een aanvullend voorbereidingskrediet
nodig van € 500.000,00 om de projectvoorbereiding in 2007 voort te kunnen zetten.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 19 december 2006.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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o~~ÇëÄÉëäìáí=
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 december’06, nummer: 06/1014;
gelet op het bepaalde in ;

besluit:

Ten behoeve van de financiering van de volgende stappen, een voorbereidingskrediet van
€ 500.000,00 beschikbaar te stellen, te dekken uit de beschikbare en door provincie en rijk
toegezegde budgetten voor het station Emmen Zuid en de onderdoorgang van in totaal
€ 17.875.000,00.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 februari 2006.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

C. Bijl

