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Aan:

de voorzitter en leden van
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Behandeld door mevrouw l. Roelfs (0592) 36 55 43
Ondenverp: Subsidiëring gemeente Midden-Drenthe voor het fietspad
Garmingerstukken en gemeente De Wolden voor het fietspad Munnekenweg
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:
- € 193.000,- subsidie te verlenen aan de gemeente Midden-Drenthe voor het

fietspad Garm ingerstukken;
- € 59.000,-- aanvullende subsidie te verlenen aan de gemeente De Wolden voor

het fietspad Munnekenweg (waarmee het'totale bedrag voor dit project van de
gemeente De Wolden € 200.000,-- bedraagt);

uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons
kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Beide projecten zijn ontbrekende schakels in het fietsnetwerk waarbij nieuwe, brede
en vrijliggende fietspaden worden aangelegd voor zowel recreatief als utilitair gebruik.
De aanleg van deze fietspaden draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het
fietsnetwerk van Drenthe en onze ambitie om dé fietsprovincie te zijn.

De fietspaden dragen bij aan de begrotingsdoelstelling Economisch DrentheA/rijetijds-
economie/Programma Fietsen/lnvesteringsagenda Kwaliteitsimpuls Optimaal Fiets-
netwerk. Een kwalitatief goede fietsinfrastructuur en voorzieningen zijn belangrijk voor
fietsers en dragen indirect bijaan de werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie door
de (terug)komst van toeristen en recreanten die de omgeving per fiets verkennen. De
aanleg en het onderhoud van fietspaden leveren directe werkgelegenheid op.
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De subsidiebedragen worden gedekt uit het budget Kwaliteitsimpuls Optimaal Fiets-
netwerk 2018. Beide projecten voldoen aan de gestelde voorwaarden in de vast-
gestelde 'Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk', uitvoeringsregeling infrastructuur.
Deze regeling heeft als doel om Drenthe te ontwikkelen als optimale, aantrekkelijke,
dynamische en gastvrije fietsprovincie door het versterken van de kwaliteit van het
fietsnetwerk wat moet leiden tot meer bestedingen, werkgelegenheid en gezondere
inwoners.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i ( voorzitter

wa/coll


