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Behandeld door mevrouw K.J. Tap (0592) 36 54 33
Onderwerp: Bijdrage overbrugging onderhoud fietspaden en recreatieve voorzienin-
gen Staatsbosbeheer
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 € 250.000,-- subsidie te verlenen aan Staats-
bosbeheer (SBB) Drenthe uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Staten-
commissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

De instandhouding van de recreatieve voorzieningen op de terreinen van SBB kwam
in 2015 in gevaar toen de rijksfinanciering, bij de decentralisatie van taken naar de
provincie, verviel. SBB, het Recreatieschap en wij hebben ons vervolgens gezamen-
lijk, voor een projectperiode van drie jaar, ingezet om het onderhoud door SBB voort
te zetten en de instandhouding op een goed niveau te borgen.

ln 2018, bij de afronding en afrekening van het project, kon door sBB worden gemeld
dat het recreatieve voorzieningenniveau voor met name fietsen en wandelen in
Drenthe weer op pijl was gebracht. Zoals overeengekomen is er 20% van de voorzie-
ningen gesaneerd, zijn er gebruikersgroepen gevormd die een deel van het onder-
houd voor hun rekening nemen en hebben gemeenten Wet Sociale Werkvoorzie-
ningsbedrijven (WSW) ingezet. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een kostenreductie van
€ 300.000,-- per jaar en de instandhoudingskosten bedragen sindsdien € 450.000,--
per jaar.

Ter overbrugging tot 2020 vraagt SBB hierbij aan ons om de'resterende'€ 250.000,--
die voor dit doel nog op de begroting staan, beschikbaar te stellen.
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Wijzijn van mening dat de instandhouding van kwalitatieve, infrastructurele fiets en
wandelvoorzieningen in natuurgebieden essentieel zijn voor de beleving en recrea-
tieve benutting van de gebieden van SBB en geborgd moeten blijven tot er in 2020
een structurele oplossing is gevonden is.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

,-':'\ ( voorzitter

mb/coll.


