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Onderwerp: Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden Emmen en Westerveld
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om maximaal € 200.000,-- subsidie per project te ver-
lenen voor verbetering van de kwaliteit van recreatieve fietspaden bij de
Doldersummerweg in de gemeente Westerveld als ook voor een onderdeel van
de Fietsas Emmen-Schoonebeek in de gemeente Emmen. 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 ('voorhangprocedure').

Op 1 april 2021 is de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk
Drenthe in werking getreden. De subsidieregeling heeft tot doel Drenthe te ont-
wikkelen naar een fiets(ers)provincie waarbij nog meer bezoekers en inwoners
gaan fietsen en gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke en veilige fiets-
infrastructuur. Concreet zijn middelen die via de lnvesteringsagenda beschikbaar
zijn gekomen bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande re-
creatieve fietspaden in Drenthe. Om onze positie als vijf sterren fietsprovincie te
behouden is door uw Staten vanuit de lnvesteringsagenda PLUS € 4.000.000,- be-
schikbaar gesteld voor de Kwaliteitsimpuls Recreatieve fietspaden. Van dat be-
drag is dit jaar € 1.000.000,-- beschikbaar voor projecten en in 2022 nog eens
€ 3.000.000,--. De kwaliteit van de recreatieve fietspaden staat onder druk van-
wege het toegenomen fietsverkeer in onze natuurgebieden terwijl door het ge-
bruik van e-bikes en bakfietsen er daarnaast ook nog nadere kwaliteitseisen zijn
gaan gelden. Daarnaast laat de onderhoudssituatie bij sommige paden te wensen
over.
Via de regeling wordt ook in beperkte mate ruimte geboden voor de realisering
van nieuwe fietspaden voor zover deze bijdragen aan de verdere optimalisering
van het recreatieve fietsnetwerk in Drenthe, zoals ontbrekende schakels. Voor de
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regeling komen de Drentse gemeenten, Staatsbosbeheer, Stichting Natuurmonu-
menten en Stichting Het Drentse Landschap in aanmerking.

Voordat de regeling van kracht werd zijn in samenspraak met de gemeenten en

terreinbeheerders recreatieve fietspaden geselecteerd die voor kwaliteitsverbete-
ring in aanmerking komen. Dit is gebeurd door in samenspraak met deze partijen
te bezien op welke manier de kwaliteitsverbetering vorm kan worden gegeven.
Daar kwam uit dat bij veel fietspaden met name de breedte van paden een pro-
bleem is gaan vormen en werd daarnaast aandacht gevraagd voor de onder-
grond. Waar dat kan en past kiezen wij daarom bij voorkeur voor beton als ver-
harding voor recreatieve fietspaden. Betonpaden zijn comfortabel, vragen weinig
onderhoud en hebben een levensduur van 40 jaar en zijn daardoor in financiële
zin erg duurzaam.
Bij de terreinbeheerders van onze natuurgebieden zijn de mogelijkheden om ge-

bruik te maken van beton als ondergrond beperkt. Deze ondergrond heeft name-
lijk negatieve effecten op beschermde reptielen zoals hagedissen en

hazelwormen. Daarnaast worden betonpaden in natuurgebieden soms als land-
schappelijk ongewenst ervaren. Daarom wordt voor kwaliteitsverbetering van
deze paden voornamelijk gebruik gemaakt van half-verharding.
Diverse gemeenten hebben in hun meerjarenplanning voor kwaliteitsverbetering
al recreatieve fietspaden opgenomen die voor een deel passen binnen onze rege-
ling.

De gemeente Westerveld heeft een fietspad aan de Doldersummerweg ingediend
voor subsidie. Het fietspad langs de Doldersummerweg verbindt Diever via het
Drents-Friese Wold met Doldersum (zie afbeelding 1). Het fietspad dat circa 2,9

kilometer lang is, zal een kwaliteitsverbetering ondergaan. Het fietspad bestaat
nu uit een halfverharding. Er is voor gekozen om een betonverharding toe te
passen.

Afbeelding 1

De gemeente Emmen heeft een aanvraag gedaan voor een deel van de Fiets-as

Emmen - Schoonebeek. De Peelstraat maakt hier onderdeel van uit. Hierlangs zal
een nieuw fietspad van 2,5 kilometer lang gerealiseerd worden tussen de
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bebouwde kom van Erica en het Dommerskanaal (zie afbeelding 2). Deze zal
worden voorzien van een betonverharding.
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Afbeelding 2

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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