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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 12maart2O19
Ons kenmerk 1 1 I 5.31201 9000674
Behandeld door mevrouw A. Popken (0592) 36 50 96
Onderwerp: Subsidiëring aanleg recreatief fietspad in de gemeente Noordenveld
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 470.500,-- subsidie te verlenen aan de gemeente Noordenveld uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken (voorhangprocedure).

Wij hebben besloten de gevraagde middelen aan de gemeente Noordenveld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een recreatief fietspad als onderdeel van de
uitvoering van het Landinrichtingsplan Veenhuizen. De Raad van Noordenveld heeft
hiervoor ook de gevraagde middelen beschikbaar gesteld.
Het bredere doel van het Landinrichtingsplan is:
verbetering van de landbouwkundige verkaveling;

.
.
.
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overdracht van eigendom en beheer wegen en waterlopen van het Rijksvastgoedbedrijf naar de gemeente Noordenveld en het waterschap Noorderzijlvest;
landschappelijke structuurversterking;
de aanleg van een recreatief fietspad, een kwalitatieve opwaardering van een
belangrijke ontbrekende schakel in het provinciale fietsnetwerk.

ln dit landinrichtingsproject ontstaat de unieke kans een nieuw fietspad op een kade
van het waterschap aan te leggen en gelijktijdig in de landinrichting het toekomstige
eigendom, beheer en onderhoud te regelen. De aanleg van de kade met een fietspad
vergroot de beleving van deze bijzondere omgeving (het gebied van de Kolonie Veenhuizen). Tevens kan de voormalige locatie van het derde Gesticht via de 'historische
toegang' voor toerisme en recreatie worden ontsloten.
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De aanvraag sluit aan op een drietal provinciale beleidsdoelen:
1. het Programma stimuleringsmaatregelen gebiedsontwikkeling Drentse Koloniën
van Weldadigheid 2018-2019. De aanleg van het fietspad is een belangrijke
bouwsteen voor de landinrichting en draagt bij aan het versterken van het cultuurhistorisch erfgoed, de kwaliteit daarvan en aan het ontwikkelen van de economische draagkracht in de Koloniën van Weldadigheid. Dit vindt plaats in samenwerking met gemeenten en uitvoeringspartners.
Een bedrag van € 220.500,-- van de voorliggende subsidieverstrekking wordt gefinancierd vanuit het genoemde programma. Het Landinrichtingsplan Veenhuizen
ligt binnen de begrenzing van de UNESCO-werelderfgoednominatie;
2. ook wordt een bijdrage verstrekt vanuit de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls
Fietsnetwerk in Drenthe; infrastructuur. Langs de Ds. Germsweg in Veenhuizen
zal een recreatief fietspad worden aangelegd. Hiermee wordt de nu nog zwakke
schakel in het provinciale fietsnetwerk van Veenhuizen naar Norg versterkt.
Een bedrag van € 200.000,-- van de voorliggende subsidieverstrekking wordt gefinancierd vanuit de uitvoeringsregeling;
3. er wordt € 50.000,-- beschikbaar gesteld vanuit de Organisatiekosten Veenhuizen.
Dit budget is mede ontstaan/opgebouwd door vergoedingen van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Noordenveld voor de door de provincie geleverde
bemensing op het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen.

Wij hebben het voornemen de beschikbaar gestelde budgetten gebundeld te beschikken vanuit de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk. Om dit te realiseren verhogen wij het subsidieplafond van de regeling voor het kalenderjaar 2019
van € 900.000,* naar € 1.170.500,--.
Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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