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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 provin-
ciale Uitvoeringsregeling BDU Verkeer en Vervoer uiterlijk in de eerstvolgende verga-
dering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangpro-
cedure').

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 vol-
gende onderdelen:

exploitatie busvervoer (OV-bureau)

- exploitatie spoorlijn Emmen - Zwolle (Arriva)

het Programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid

- bijdrage aan infraprojecten van de provincie Drenthe

- subsidiebijdrage voor infraprojecten van gemeenten in Drenthe.

De bijdragen voor de eerste drie onderdelen kunt u terugvinden in de Begroting 2020.
Over de begroting van het OV-bureau voor 2020 hebben wij u daarnaast geinfor-
meerd in onze brief van 9 juli 2019 (kenmerk 2815.512019001663). Voor het onderdeel
infraprojecten is in de begroting een richtinggevend bedrag opgenomen dat wordt ge-
concretiseerd in een nader uit te werken bestedingsplan. Deze voorhangprocedure
betreft het onderdeel su bsid iebijd rag e voor i nfraprojecten.

Op basis van de Uitvoeringsregeling BDU Verkeer en Vervoer hebben gemeenten in

Drenthe de mogelijkheid gekregen verkeersprojecten in te dienen voor een provinciale
bijdrage in2020. Na inhoudelijke beoordeling van de plannen door een commissie op
basis van de criteria verkeersveiligheid en bereikbaarheid is een bestedingsplan opge-
steld,
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Dit bestedingsplan is besproken met onze partners in het Verkeer- en Vervoerberaad
Drenthe, waarna het met een positief advies aan ons is voorgelegd.

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 provinci-
ale 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 doelstellin-
gen zoals veruvoord in de Omgevingsvisie, het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
2007 - 2020, het Coalitieakkoord 2019 -2023 en de gemeentelijke verkeers- en ver-
voersplannen.

Hoogachtend,

Gedep uteerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

B ij lage: Bested i n g splan projecten i nfrastruct uur 2020

mb/coll



Bijlage 1: Bestedingsplan projecten infrastructuur 2020

Wegbeheerder Projectomschrijving Project-
kosten

Bijdrage Inhoud

Aa en Hunze Verkeersmaatregelen Annen 
Zuidlaarderweg (noordelijk deel)

110.000 55.000 Het reduceren van de snelheid (V85) op de Zuidlaarderweg en 
en daarmee de (subjectieve) verkeersveiligheid verbeteren.

Aa en Hunze Verkeersmaatregelen Spekstoep te Gieten 70.000 35.000 De toegestane snelheid en de daadwerkelijk gereden snelheid 
op de Spekstoep zoveel mogelijk  in overeenstemming 
brengen met de wenselijke situatie d.m.v. diverse 
verkeersmaatregelen.

Assen Doorfietsroute Assen - Groningen 7.500.000 700.000 Het realiseren van een hoogwaardige fietsverbinding langs het 
havenkanaal / Noord Willemsvaart en een veilig alternatief 
voor de Dr. Philipsweg.

Assen Middengeleiders Sacharovweg - 
Stoepveldsingel

105.000 52.500 De oversteek voor fietsers en voetgangers veiliger maken 
door aanleg van middengeleiders.

Assen Enkeerdbrug 1.130.000 150.000 Realisatie van een nieuwe beweegbare brug voor voetgangers 
en fietsers.

Borger Odoorn Fietsroute oost-west Borger 527.942 263.971 Realisatie van een herkenbare fietsroute aan de zuidkant van 
Borger die de verschillende functies in het gebied met elkaar 
verbindt en de hoofd fietsstructuur verstevigt. Hiermee 
verbetert de verkeersveiligheid omdat alle wegen die 
onderdeel zijn van de route ingericht worden als een 30 km/u-
zone 

Borger Odoorn Gasselterstraat, Bronnegerweg 109.000 54.500 Realisatie van diverse verkeersmaatregelen op de 
Gasselterstraat en 'het brinkje' Gasselterstraat-Spoorstraat-
Stobbenweg-Dorpsstraat als onderdeel van een 60 km/h zone 
/inrichting. 

Borger Odoorn Hoofdstraat Drouwen 27.500 13.750 Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt 
Hoofdstraat-Alinghoek door 'het zodanig aan te passen dat het 
verkeer het kruispunt als T-splitsing gaat ervaren'. 

Borger Odoorn Noorderdiep (Westkant Mondenweg) 
Nieuw Buinen

61.500 30.750 Het afwaarderen van het Noorderdiep en de realisatie van 
diverse verkeersmaatregelen om dit te ondersteunen. 
Hierdoor zal snelheid van gemotoriseerd verkeer afnemen.

Coevorden Zuidelijke ontsluitingsweg 1.900.000 475.000 Het realiseren van een zuidelijke rondweg rond Coevorden 
voor een betere verdeling van de verkeersintensiteiten en een 
betere bereikbaarheid van zuid Coevorden.

Coevorden Opheffen NABO (niet actief beveiligde 
overweg)

380.000 95.000 Het realiseren van een nieuwe huisontsluiting richting de 
Schimmelarij aan de noordzijde van de spoorweg. Het 
opheffen van de bestaande NABO.

Coevorden Fietsoversteken (Monierweg/Krimweg) 
Coevorden

120.000 60.000 Inrichten van drie kruispunten (1 op Krimweg 2 op Monierweg) 
met middengeleiders als steunpunt voor fietsers en 
voetgangers bij het oversteken.

Emmen Voorrangsplein Statenweg, toegang 
Landschaplaan

400.000 200.000 Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt 
Statenweg/Landschaplaan door het aanleggen van een 
voorrangsplein; de realisatie van een inritconstructie en het 
verplaatsen van de bestaande oversteek voor langzaam 
verkeer.



Hoogeveen Doorstroming Middenveldweg 1.000.000 500.000 Het verbeteren van de bereikbaarheid van Hoogeveen en 
bedrijfsterrein de Wieken door de aanleg van een 
turborotonde, vervanging van een VRI, aanpassing van een 
geregelde fietsoversteek over de Middenveldweg en het 
aanpassen van de opstelstroken vanuit het centrum van 
Hoogeveen (de linksaffer richting A28 wordt verlengd). 

Meppel Herinrichting Noteboomstraat 39.800 19.900 Herinrichting van de Noteboomstraat als onderdeel van de 
'binnenring', zodat deze ook herkenbaar is als 30 km/h zone.

Midden Drenthe Verbeteren landbouwroutes 423.000 105.750 Het verbeteren van de passeermogelijkheden op 
landbouwroutes. Landbouwvoertuigen en andere 
verkeersdeelnemers kunnen elkaar veiliger passeren, 
waardoor de kans op een ongeval kleiner is.

Midden Drenthe Herinrichting oost-west tracé Westerbork, 
onderdelen verbeteren fietsinfrastructuur 
o.g.v. BDU 2019

910.000 455.000 Het realiseren van een betere en veiligere oost-west 
fietsverbinding in Westerbork met een duidelijke verknoping 
van de doorgaande vrijliggende fietspaden vanaf Beilen en 
Orvelte.

Noordenveld Duurzaam Veilig inrichten Nijlandseweg 
Lieveren

88.250 44.125 Duurzaam veilig inrichten van de kom-entree en weginrichting 
van de  Nijllandseweg in Lieveren.

Noordenveld Duurzaam Veilig inrichten Noordesch 
Lieveren

457.654 228.827 Duurzaam veilig inrichten van de kom-entree en weginrichting 
van de Noordesch in Lieveren, het wijzigen van de aanlanding 
van het fietspad en het realiseren van een veilige 
voetgangsersoversteek.

Tynaarlo Doorfietsroute Assen - Groningen 775.000 193.750 Het realiseren van een hoogwaardige fietsverbinding langs 
tussen Assen en Groningen in samenwerking met de provicnie 
Drenthe

De Wolden Fietspad Gedempte Hoofddiep 625.000 312.500 Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Gedempte 
Hoofddiep door de realisatie van een vrij liggend fietspad.

Westerveld Brinkenplan Diever 900.000 100.000 Herinrichting van de dorpskern van Diever, realisatie van een 
keerlus voor het openbaar vervoer.

Westerveld Verbetering verkeersveiligheid 
Heuvelenweg, Batingheweg en Poolweg 
Dwingeloo

256.662 128.331 Het realiseren van een duidelijke en overzichtelijke 30 km/uur 
weginrichting die comfortabel is voor fietsers en voetgangers 
en die automobilisten dwingt hun gedrag aan te passen.

Westerveld Havelterschapedrift 102.425 30.000 Het realiseren van een veilig ingerichte weg met uniforme 
herkenbare weginrichting en met voldoende ruimte voor met 
name fietsers.

Westerveld Herinrichting Lhee 237.293 75.000 Het verbeteren van de verkeersveiligheid door een duidelijk 
herkenbare 30 km/uur weginrichting die de uitstraling heeft 
van verblijfsgebied, die comfortabel is voor fietsers en 
weggebruikers ‘dwingt’ hun gedrag aan te passen.

provincie Drenthe Pilot verlichting op fietspaden 75.000 75.000 Over een lengte van 5 km worden 25 innovatieve lichtmasten 
geplaatst als pilot

provincie Drenthe Realisatie hubs 1.000.000 500.000 Een meerjarig programma om het voorzieningennviveau op de 
Hubs in Drenthe te verbeteren.

provincie Drenthe Verbeteren carpoolplaats Beilen bi N381 100.000 50.000 Uitbreiding van de carpoolplaats is noodzakelijk. Daarom is 
een nieuw ontwerp gemaakt

provincie Drenthe Reconstructie N373, Huis ter Heide 6.800.000 500.000 Realisatie van een veilige inrichting van de N373 t.h.v. Huis ter 
Heide

Totaal 18.146.026 5.503.654


