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Ondenverp: Stand van zaken afdoening motie M2017-17 inzake toeristische beweg-
wijzering langs provinciale wegen
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de motie Toeristische bewegwijzering
langs provinciale wegen die uw Staten op 12 juli 2017 hebben aangenomen.

Ons is verzocht om in samenwerking met de Drentse gemeenten de mogelijkheden te
onderzoeken om in het oog springende en in het landschap passende bewegwijzering
te plaatsen langs provinciale wegen op plekken waar zich Drentse culturele en toe-
ristische plaatsen bevinden.

Een ambtelijke werkgroep is meerdere keren in overleg getreden met enkele indieners
van de motie en het Recreatieschap Drenthe (afvaardiging van de Drentse ge-

meenten) om de gedachte achter en de uitwerking van de motie duidelijk te krijgen.
Op basis van deze gesprekken hebben wij ervoor gekozen de bezoekers van de pro-

vincie Drenthe eenduidig, herkenbaar en veilig de weg te wijzen naar toeristische/cul-
turele objecten.
De motie wordt na de zomer binnen een jaar als volgt uitgevoerd:
l. duiden/verwijzen van objecten met een hoge toeristische en culturele waarde in

Drenthe. Gekozen is voor objecten uit de door uw Staten vastgestelde Drentse erf-
goedlijnen;

ll. het uitvoeren en handhaven van het vastgestelde provinciale beleid voor toe-
ristische bewegwijzering. Er komt steeds meer vraag naar toeristische beweg-
wijzering. Er wordt gewerkt aan een selectief aantal eenduidige en herkenbare
borden langs provinciale wegen (bruine strokenborden);

lll. met het Recreatieschap Drenthe en de Drentse gemeenten afspraken maken dat
een eenduidig vervolg aan de verwijzing op gemeentelijke wegen wordt gegeven

zonder dat dit ten koste gaat van de overzichtelijkheid;
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lV. naast de bewegwijzering voor het gemotoriseerd verkeer langs provinciale wegen
wordt op verzoek van het Recreatieschap Drenthe bij de verwijzing naar toeris-
tische en culturele locaties ook gezocht naar een mogelijke koppeling met het fiets-
knooppuntensysteem.

De kosten voor de uitvoering van de toeristische bewegwijzering worden geraamd op

€ 40.000,--.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

km/coll


