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O nderwerp: Kwa I iteitsverbeteri n g recreatieve f ietspaden Coevorden
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

G eachte voorzitter/l eden,

Wij hebben het voornemen om maximaal € 306.300,-- subsidie te verlenen aan de
gemeente Coevorden voor het project kwaliteitsverbetering recreatieve fietspa-
den Coevorden voor de projecten 'Achter de Kibbelkoele' € 160.500,-- en
'Mandeveld Slenerweg'€ 145.800,--. 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 aan ons kenbaar te maken
('voorhan g proced u re').

Dé fietsprovincie
Onze provincie wordt door velen gezien als dé fietsprovincie van Nederland. Om

deze positie te behouden is door uw Staten vanuit de lnvesteringsagenda PLUS

€ 4.000.000,-- beschikbaar gesteld voor de Kwaliteitsimpuls Recreatieve fiets-
paden. Van dat bedrag is dit jaar € 1.000.000,-- beschikbaar voor projecten en in
2022< 3.000.000,--. Voor de regeling komen de Drentse gemeenten, Staatsbos-

beheer, Stichting Natuurmonumenten en Stichting Drents Landschap in aan-

merking. De € 1.000.000,-- die voor dit jaar beschikbaar is wordt voor het groot-
ste deel al benut via projecten die nu bij ons in procedure zijn. Een aantal van

deze projecten zal ook via de voorhangprocedure aan u worden voorgelegd.

Toekomstbestendi ge f ietspaden
Door de komst van E-bikes, het gebruik van bakfietsen en het intensievere
gebruik van de fietspaden in Drenthe zijn verschillende paden niet meer optimaal
te benutten voor het recreatieve fietsverkeer.
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Door fietspaden te verbreden en te verharden worden deze fietspaden duurzaam

toekomstbestendi g gemaakt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


