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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) Verkeer en
Vervoer dat wij jaarlijks samen met onze partners in het Verkeer- en Vervoerberaad
Drenthe opstellen. Het PUP is een onderdeel van het Provinciaal Verkeers- en Ver-
voersplan en richt zich op de projecten en activiteiten met de centrale doelstelling een
duurzaam veilig en bereikbaar Drenthe te realiseren.
ln het PUP staan niet alleen de provinciale voornemens, maar ook de plannen, pro-
jecten en activiteiten van alle bij het verkeers- en vervoersbeleid betrokken partners
waarvoor een provinciale bijdrage is verleend. Het gaat daarbij om maatregelen in de
fysieke infrastructuur, de exploitatie van het openbaar vervoer en de inzet op gedrag
in het verkeer.
Het PUP beschrijft voor alle lopende projecten de voortgang en de bijdrage die het
project levert aan de doelstellingen Verkeer en Vervoer. Het PUP is via www.pro-
vincie.drenthe.nl/pup te raadplegen.

Projecten en activiteiten
Graag willen wij u naast de beschikbare informatie op bovengenoemde website een
beeld geven van de nieuwe projecten in het PUP voor 2018. Dit overzicht is ter in-
formatie in de bijlage opgenomen.
De basis voor de provinciale projecten vormt het lnvesteringsprogramma Verkeer en
Vervoer. De projecten zijn geprioriteerd op basis van het provinciaal belang, ge-
koppeld aan de Omgevingsvisie en het RSP.

Van gemeenten worden alle projecten vermeld waarvoor een bijdrage is verleend
vanuit de decentralisatie-uitkering Brede doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer.
Deze projecten dragen bij aan de gezamenlijke doelstellingen ten aanzien van de
bereikbaarheid en een verkeersveilige (leef)omgeving. De projecten worden
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gef¡nancierd vanuit eigen gemeentelijke middelen en een BDU bijdrage. Zij zijn op-
genomen in het 'Verdeelbesluit BDU 2018', dat wij op 5 december 2017 hebben
vastgesteld.

Verkeersveiligheid
Ook de uitvoering van het door u vastgestelde Strategisch Plan Verkeersveiligheid is
in het PUP opgenomen. Voor het onderdeel GedragsbeÏnvloeding Verkeersveiligheid
bijvoorbeeld is zowel vanuit de BDU als door de gemeenten zelf € 1,- per inwoner
vrijgemaakt om gedragsmaatregelen te kunnen uitvoeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, wnd. Secretaris , voorzitter

Bijlage: projectenlijst PUP 2018
km/coll.


