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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe
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Behandeld door mevrouw l. Roelfs (0592) 36 55 43
Onderwerp: Subsidiëring Recreatieschap Drenthe voor het project Vernieuwing fiets-
knooppuntennetwerk Drenthe.

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 € 507.827,-- subsidie te verlenen aan het
Recreatieschap Drenthe uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencom-
missie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

De subsidie is aangevraagd voor het project Vernieuwing fietsknooppuntennetwerk
Drenthe. Het bedrag van € 507.827,- wordt gedekt uit het budget Kwaliteitsimpuls
Optimaal Fietsnetwerk 2018 en 2019. Het project draagt bij aan de begrotingsdoel-
stelling Economisch DrentheA/rijetijdseconomie/Programma Fietsen/lnvesterings-
agenda Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk.

Het project is gericht op het vergroten van de service, gastvrijheid en beleving van
fietsers door een vernieuwing van het verouderde fietsknooppuntensysteem, zowel in
fysieke als in digitale vorm. Het fietsknooppuntensysteem is een belangrijke basis-
voorziening voor de recreatieve fietser. Fietsers maken graag gebruik van het ge-

bruiksvriendelijke fietsknooppuntensysteem en worden hiermee 'vanzelf langs fraaie
en interessante plekken geleid. De koppeling met horeca, musea en andere beziens-
waardigheden verleidt fietsers om af te stappen en deze plekken te bezoeken.
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
¡ âârìpâssingen van het systeem vanwege nieuwe fietspaden;
. een verbeterde koppeling met steden, dorpen, recreatiebedrijven, horeca, rust-

punten, musea en andere bezienswaardigheden, evenals informatie over voor-
gaande punten op de panelen, kaarten en websites/apps;

. volgen van uniforme landelijke afspraken. Dit betekent ontkoppeling van thema-
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routes (deze krijgen eigen bordjes) en integratie van landelijke fietsroutes (lan-
geafstandsfietsroutes). Deze landelijke uniformiteit is prettig voor de fietser en

bovendien kan Drenthe nu beter scoren op de tweejaarlijkse ranglijst van het
Landel ijk Fietsplatform ;

focus in het aanbod van themaroutes en verbetering van circa 50% van de hui-
dige themaroutes, passend bijde marketingstrategie van Marketing Drenthe;

de mogelijkheid voor ondernemers, stichtingen en anderen om het systeem te
gebruiken voor eigen aanbod, zoals op maat gesneden plattegronden, beleef-
routes en themaroutes voor hun gasten en voor arrangementen;

een nieuwe digitale provinciebrede database voor de toeristisch-recreatieve in-

frastructuur;

het ontwikkelen van een onderhoudsapp voor recreatieve netwerken (fietsen,
mountainbiken, wandelen, paardrijden en dergel ijke);

15 jaar onderhoud, inclusief aanpassingen bij veranderingen in infrastructuur en

dergelijke.

Met de vernieuwing van het fietsknooppuntensysteem wordt tegemoetgekomen aan

de vraag van de recreatieve fietser en wordt het systeem gekoppeld aan onder-
nemers. Hiermee verwacht het Recreatieschap Drenthe bijte dragen aan een groei
van de bestedingen in de vrijetijdseconomie. Het project is gereed in september 2019

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

"/ , secretaris a.i voorzitter
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