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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 27 november 2018
Ons kenmerk 481 5.61201 8002695
Behandeld door de heer S.G. Bijleveld (0592) 36 59 48
Onderwerp: Subsidieverlening in het kader van de BDU Verkeer en Vervoer
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 subsidie te verlenen in het kader van de
provinciale regeling Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer uiterlijk in de
eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te
maken ('voorhangprocedure').

Op basis van de provinciale uitvoeringsregeling BDU Verkeer en Vervoer stellen wij
jaarlijks een verdeelbesluit op voor de besteding van de BDU-middelen voor de
volgende onderdelen:

exploitatie busvervoer (OV-bureau)

exploitatie spoorlijn Emmen-Zwolle (Arriva)

het programma Gedragsbeinvloeding Verkeersveiligheid (Verkeers- en

Vervoersberaad (WBD))
bijdrage aan infraprojecten van provincie Drenthe

subsidiebijdrage voor infraprojecten van gemeenten in Drenthe

De bijdragen voor de eerste drie onderdelen kunt u terugvinden in onze provinciale

begroting. Over de begroting van het OV-bureau voor 2019 hebben wij u daarnaast
geïnformeerd in onze brief van 17 juli2018, kenmerk 2915.612018001830. Voor het
onderdeel lnfraprojecten is in de begroting een richtinggevend bedrag opgenomen dat
wordt geconcretiseerd in een nader uit te werken bestedingsplan. Deze voorhang-
proced u re betreft het onderdeel Su bsid iebijd rage voor i nfraprojecten.
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Op basis van vorengenoemde Uitvoeringsregeling Verkeer en Vervoer hebben ge-

meenten in Drenthe de mogelijkheid gekregen verkeersprojecten in te dienen voor
een provinciale bijdrage in 2019. Na inhoudelijke beoordeling van de plannen door
een commissie op basis van de criteria verkeersveiligheid en bereikbaarheid is een
bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan is besproken met onze partners in het
WBD waarna het met een positief advies is voorgelegd aan ons.

ln de bijlage is het bestedingsplan opgenomen met daarin een overzicht van de infra-
projecten van gemeenten waarvoor wij voornemens zijn een provinciale bijdrage te
verlenen. Voor de volledigheid zijn ook de projecten opgenomen waarvan de
provinciale bijdrage lager is dan € 150.000,--.

ln combinatie met de inzet van eigen middelen en een BDU-bijdrage leveren provincie

en gemeenten hiermee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstel-
lingen zoals verwoord in de Omgevingsvisie, het ProvinciaalVerkeers- en Vervoers-
plan 2007-2020, het Collegeprogramma 2015-2019 en de Gemeentelijke Verkeers-
en Vervoersplannen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage: Overzicht bijd ijke projecten
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Bijlage: Overzicht bijdrage projecten infrastructuur vanuit  BDU Verkeer en Vervoer 2019

Wegbeheerder Projectomschrijving Project-
kosten

Bijdrage Inhoud

Aa en Hunze Snelheidsremmende maatregelen bij 
diverse komgrenzen

90.000 45.000 Het realiseren van bebouwde kom maatregelen bij 
Eexterveen, Nijlande en Eext dmv een uitbuiging en/of een 
plateau

Aa en Hunze Kruispuntmaatregelen 
Spijkerboorsdijk/Molenwijk

170.000 85.000 Àfwaarderen traject Annen - Annerveenschekanaal tot ETW A 
door de snelheid op de kruispunten terug te brengen naar 60 
km/h

Aa en Hunze Fietspad Menweg (Eexterveenschekanaal-
Eexterveen)

325.000 162.500 Het realiseren van een veilige fietsroute voor schoolkinderen 
vanuit Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal naar 
OBS De Kameleon in Eexterveen.

Aa en Hunze Fietsverbinding Amen - Grolloo 870.000 435.000 Realisatie van een fietspad tussen Amen en Grolloo

Assen Fietssnelweg Assen - Groningen, deel 
gemeente Assen

7.000.000 700.000 Het realiseren van een hoogwaardige fietsverbinding langs het 
havenkanaaa/Noord Willemsvaart.

Borger Odoorn Aanpassingen Oude Dijk, Exloo – 2e 

Exloërmond

87.675 43.838 het verbeteren van het gehele wegvak, door het aanbrengen 
van nieuwe markering (conform duurzaam veilig) en het 
aanpassen van de bocht

Borger Odoorn Aanpassingen Noorderdiep Tweede 
Exloërmond

72.450 36.225 Het terugbrengen van de snelheid op het Noorderdiep in 
Tweede Exloërmond naar 30 km/h

Borger Odoorn Verkeersmaatregelen Hunzedal 30 km 80.220 40.110 Het inrichten van de wegen in de wijk volgens de principes van 
duurzaam veilig

Coevorden Zuideiljke ontsluitingsweg Coevorden 2.000.000 500.000 Het realiseren van een zuidelijke rondweg rond Coevorden 
voor een betere verdeling van de verkeersintensiteiten en een 
betere bereikbaarheid van zuid Coevorden.

Coevorden Voorzieningen HUB Zweeloo 40.000 20.000 Het verbeteren van het voorzieningenniveau op de Hub 
Zweeloo

de Wolden Bermen verkeersveilig maken 50.582 12.646 Het verbeteren van de verkeersveiligheid op een aantal 
wegvakken door het aanleggen van grasstenen.

Emmen Afwaarderen Ermerweg 1.000.000 500.000 Het afwaarderen van de Ermerweg met diverse maatregelen 
om de route via de Rondweg te versterken

Emmen Opheffen aansluiting Angesloërdijk op 
Boermarkeweg

575.000 287.500 Het opheffen van het kruispunt Angelsloërdijk/Boermarkeweg 
om de doorstroming op de Boermarkeweg te verbeteren en 
het inrichten van de Angelsloërdijk tot fietsstraat

Emmen Oversteek Kanaal A / OBS de Dreef 100.000 50.000 Het herinrichten van de schoolomgeving om de snelheden 
omlaag te krijgen

Emmen Uitwijkhavens Bladderswijk WZ 32.000 8.000 Het realiseren van vier uitwijkhavens langs de Bladderswijk 
voor (met name) groot verkeer

Emmen Aanpak Vaartweg Nieuw Amsterdam 40.000 10.000 Het realiseren van een landbouwsluis halverwege de Vaartweg 
om doorgaand verkeer te weren

Hoogeveen Reconstructie het Haagje en rotonde het 
Haagje-Mr. Cramerweg

1.495.000 747.500 Realisatie van een rotonde en aanpassen aansluitende wegen 
en realisatie van vrijliggende fietspaden

Meppel Hoofdfietsroute het Vledder te Meppel 316.000 158.000 Het realiseren van de laatste schakel in de hoofd fietsroute 
tussen het oostelijk buitengebied van Meppel en de 
binnenstad van Meppel

Midden Drenthe Verbeteren landbouwroutes, aanleg 
passeerhavens en graskeien

423.000 105.750 Het verbeteren van de passermogelijkheden op 
landbouwroutes t.b.v. de verkeersveiligheid

Midden Drenthe Herinrichting oost-west tracé Westerbork, 
onderdelen verbeteren fietsinfrastructuur

907.000 453.500 Het herinrichten van de oost-west route door Westerbork en 
het realiseren van een veiliger fietsverbinding oost-west

Midden Drenthe Fietspad Drijber naar school 130.000 65.000 Het realiseren van een veilige fietsverbinding tussen Drijber en 
de school van Drijber

Tynaarlo Haltevoorziening A28-N386 40.000 20.000 Het realiseren van een tijdelijke haltevoorziening bij de opritten 
van de A28 als pilot.

Provincie Drenthe Maatregelenpakken N375 1.000.000 500.000 Bijdrage aan het maatregelenpakket dat is opgesteld op basis 
van de visie N375.

Provincie Drenthe Aanvullende bijdrage Watertoren Meppel 2.500.000 1.250.000 Realisatie fietstunnel onder N375 als veilige verbiniding  
tussen Nieuwveenslanden en centrum Meppel.

Provincie Drenthe Verkeersmaatregelen Norgerbrug 1.000.000 500.000 Aanpassen verkeersstructuur in Norgerbrug, realisatie 
rotondes.

Provincie Drenthe Bijdrage fietsparkeren NS stations 740.000 370.000 Cofinanciering voor uitbreiding fietsenstallingen bij drie NS 
stations in Drenthe

Provincie Drenthe Rotonde Sleen 800.000 400.000 Realisatie rotonde in de N376 bij Sleen.

Provincie Drenthe Uitbreiding Hub Westlaren 350.000 175.000 Uitbreiding hub met parkeerplaatsen voor fiets en auto

Totaal 22.233.927 7.680.568


