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Inleiding 

a. Algemeen 
Verkeer en vervoer is in de provincie Drenthe een grote kerntaak. Zo dienen wij te  
zorgen voor het openbaar vervoer in Drenthe en zijn wij als wegbeheerder verantwoor-
delijk voor de provinciale wegen en fietspaden. Het beleidsterrein kenmerkt zich door de 
grote investeringsopgave (en daarmee last op de begroting). Projecten zijn eveneens 
veelal relatief groot en kennen vaak langere doorlooptijden. 
In vervolg op de Omgevingsvisie is door uw Staten in december 2020 de visie en ambitie 
op mobiliteit opnieuw uitgewerkt in een nieuw Mobiliteitsprogramma (MP) 2021-2030. 
Dit MP bevat op hoofdlijnen de ontwikkelingen, de beleidsdoelen (keuzes) en de finan-
ciële kaders. Het vormt de beleidsinhoudelijke basis voor verdere uitvoerings- en investe-
ringsagenda’s. Het MP werkt met 5 beleidsdoelstellingen(pijlers) die de hoofdkeuzes van 
het Drentse mobiliteitsbeleid vormen: 
- Pijler 1: Veilig en bereikbaar Drenthe 
- Pijler 2: Mobiliteit op maat 
- Pijler 3: Fiets als duurzaam alternatief 
- Pijler 4: Adequaat Openbaar Vervoer 
- Pijler 5: Duurzame oplossingen en innovatie 
Afgesproken is om voor vier van de vijf pijlers een uitvoeringsprogramma op te stellen. 
Dit Statenstuk gaat over de uitvoeringsprogramma’s van pijler 1 tot en met 3. Voor pijler 
4: Adequaat Openbaar Vervoer volgt geen uitvoeringsprogramma. Deze zijn verwoord in 
de Programma’s van Eisen voor de aanbestedingen van het bus- en treinvervoer in  
Drenthe. Voor pijler 5 is het uitvoeringsprogramma, de regionale uitwerking van duur-
zaamheidsplannen rond mobiliteit (RMP versie 1.0), al in uw Staten behandeld. Nu liggen 
voor drie Uitvoeringsprogramma’s, te weten: 
 
1. het (wettelijk voorgeschreven) regionaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid voor 

Drenthe (SPV Drenthe). Dit is het uitvoeringsprogramma voor pijler 1 - veilig en be-
reikbaar Drenthe. Hoofddoelstellingen zijn de verkeersveiligheid in Drenthe te ver-
beteren en het aantal slachtoffers te verminderen met de ambitie samen richting nul 
verkeersslachtoffers!; 

2. het programma Mobiliteit op Maat, dat zich richt op de uitwerking van zorgeloos 
reizen van en via ketens en knooppunten (hubs). Dit is het uitvoeringsprogramma 
voor pijler 2: mobiliteit op maat. Doel hiervan is het blijven verbinden van het plat-
teland met de Drentse steden, zodat het voor iedereen mogelijk is en blijft om deel 
te nemen aan de samenleving. Het is de ambitie om leefbaarheid in steden én plat-
teland te behouden; hierbij is het van belang dat het voor een ieder mogelijk is om 
soepel en eenvoudig van plek A naar plek B te komen; 

3. de Fietsagenda vormt het uitvoeringsprogramma voor pijler 3: de fiets als duurzaam 
alternatief. De provincie Drenthe heeft de ambitie om fietsprovincie nummer 1 te 
zijn én te blijven. Méér mensen op de fiets en minder fietsslachtoffers zijn de twee 
hoofddoelen. U heeft in april 2022 de uitgangspuntennotitie voor de Fietsagenda 
behandeld. In grote lijnen werden de uitgangspunten onderschreven; voor veel par-
tijen was de fietsveiligheid een belangrijk aandachtspunt. 
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b. Europese aspecten  
Diverse EU wetgeving (vertaald naar nationale wetten) en van toepassing op aanbeste-
dingen. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Bereikbaarheid speelt een rol in de economische ontwikkeling, ook zal een aantrekkelijk 
fietsaanbod (‘fietsproduct’) leiden tot meer toerisme.  

d. Participatie 
De doelen van de agenda’s zijn breed afgestemd met centrale en decentrale overheden 
(bijvoorbeeld in de Mobiliteitsraad Drenthe) en maatschappelijke organisaties. Voor  
Mobiliteit op Maat is een samenwerking aangegaan met het OV Bureau Groningen 
Drenthe, de Regio Groningen Assen en de provincie Groningen. Voor specifiek het hub 
programma wordt er samengewerkt met veel sociaalmaatschappelijke organisatie en be-
langenverenigingen. Bij de totstandkoming van de Fietsagenda is de Fietsersbond be-
trokken geweest, evenals de Jongerenadviesraad. Behalve de Drentse gemeenten zijn 
voor het SPV Drenthe Veilig Verkeer Nederland, ANWB, Fietsersbond, Politie, OM, en TLN 
betrokken bij de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma. Vanuit Team Sociaal is 
gesproken met de Adviesraad Toegankelijkheid over de toegankelijkheid van de fiets-
paden. 

 

Advies    
1. Het Strategisch plan Verkeerveiligheid Drenthe 2022- 2026 (SPVD) vast te stellen. 
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 30,4 miljoen 

voor het investeringsprogramma SPVD 2022-2026. 
3. In te stemmen met het alloceren van € 1,75 miljoen binnen de bestem-

mingreserve Mobiliteit voor het SPVD 2022-2026. 
4. Het uitvoeringsprogramma Mobiliteit op Maat 2022-2026 vast te stellen. 
5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 5,2 miljoen voor 

het investeringsprogramma Mobiliteit op Maat, met daarbij een bijdrage van 
€ 1,5 miljoen van het Rijk. 

6. In te stemmen met het alloceren van € 4,9 miljoen binnen de bestemmings- 
reserve Mobiliteit voor het programma Mobiliteit op Maat 2022-2026. 

7. Het Uitvoeringsprogramma Fietsagenda 2022-2026 vast te stellen. 
8. In te stemmen met het alloceren van € 22,5 miljoen binnen de bestemmings- 

reserve Mobiliteit voor de Fietsagenda 2022-2026 
 
 

Doelstelling uit de begroting 
 
4. Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 
21.4.5.01  Toegankelijke en veilige bereikbaarheid 
21.4.6.01  Mobiliteit op maat 
21.4.7.01  Fiets als duurzaam alternatief 
 

Argumenten 
1.1. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) vermindert optimaal de risico’s op ongevallen  
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Het SPVD gaat uit van een meerdimensionale aanpak. Het stimuleren van gewenst (veilig)  
gedrag is het uitgangspunt. Dat kan door gerichte interventies als educatie, aandacht/training 
voor kwetsbare verkeersdeelnemers (jongeren en ouderen),door het aanpassen van infra- 
structuur, informatie gestuurde verkeershandhaving en de inzet van technologie. Deze mix van 
maatregelen is het uitgangspunt van dit plan. Dat zich primair richt op onze rol als wegbeheer-
der maar ook als regisseur verkeersveiligheid in de regio. Het SVPD bouwt voort op het lande-
lijke SPV 2030 en op recente ongevallen- en risicoanalyses in onze provincie.  
 
2.1. Infrastructuuraanpassingen als investeringen op eigen wegen en fietspaden leiden tot  
veiliger situaties 
Als wegbeheerder is de provincie gehouden aan het aanleggen en in stand houden van een  
veilige infrastructuur. Voor alle vervoerswijzen. Op basis van monitoring en onderzoek wordt 
continu gekeken naar mogelijke verbeteringen. Die worden op basis van ongevallen- en risico-
analyses geprioriteerd. Gelet op de beschikbare middelen is een prioritering op basis van risico-
afweging noodzakelijk, zodat de euro's daar geïnvesteerd worden waar de meeste winst op het 
vlak van verkeersveiligheid behaald kan worden. Op deze wijze is voor 2022-2026 een afge- 
wogen investeringsprogramma gemaakt. Investeringen in eigen wegen en fietspaden worden 
gedekt uit een investeringskrediet en er wordt op afgeschreven (kapitaalslasten) conform de fi-
nanciële verordening.   
 
3.1 Investeringen in infrastructuur alleen niet voldoende; aandacht voor mens & gedrag 
Als provincie investeren wij in het veiliger maken van onze wegen. Dit kunnen en moeten wij 
doen om de stijgende trend van verkeersslachtoffers om te buigen. Het aanpassen van wegen 
alleen is echter niet voldoende. Inzet en aandacht voor de menselijke component is ook een ver-
eiste. Daarom wordt met dit uitvoeringsprogramma ook extra geïnvesteerd in informatie ge-
stuurde verkeershandhaving, innovatie en educatie. Doel hiervan is veilig(er) gedrag bij alle 
weggebruikers in Drenthe te bevorderen. 
 
4.1. Mobiliteit op Maat ondersteunt zorgeloos reizen in ketens en via knooppunten 
Het betreft een investeringsprogramma voor de uitbouw van de keten en hub-strategie waarin 
ook aandacht is voor wandelen, sociale veiligheid en deelmobiliteit. Hubs zijn verbreed van over-
stappunt van openbaar en publiek vervoer naar verbindende knooppunten die bijdragen aan 
een inclusieve samenleving (brede welvaart). Door dit programma wordt de keuze voor OV (en 
fiets) bevorderd ten opzichte van autoverkeer en wordt reizen (ook) voor niet autobezitters en 
mensen met een beperking verbeterd. Ook leiden de knooppunten tot andere services als deel-
mobiliteit, logistieke diensten etc. 
 
5.1. Investeringen leiden tot betere informatie en voorzieningen in de reisketen 
Het betreft hier specifieke investeringen als wegbeheerder van € 3,7 miljoen. Het Rijk heeft een 
bijdrage toegezegd van € 1,5 miljoen voor de hub Borger. In totaal wordt een investerings- 
krediet van € 5,2 miljoen gevraagd, het rijksdeel wordt in mindering gebracht voor berekening 
van de kapitaalslasten. 
 
6.1. Investeringen en bijdragen aan derden gaan via de exploitatie (subsidies) 
Voor het programma is in 2022 al een bedrag van € 2 miljoen opgenomen. Aanvullend wordt 
een bedrag van € 4,9 miljoen genomen om de maatregelen van andere wegbeheerders etc. te 
financieren, bijvoorbeeld via incidentele subsidies (bijdragen) 
 



Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-70-4 

 

7.1. De Fietsagenda ondersteunt duurzame doelen en een aantrekkelijk fietsaanbod 
In het Drentse MP wordt nadrukkelijk gekozen voor de fiets als een oplossing. Voor de woon-
opgave, voor klimaatdoelen en voor gezondheid. Meer fietsverplaatsingen (minimaal 20%) na 
tien jaar helpt. Ook gaan wij voor minder fietsongevallen, een duidelijk neerwaartse trend moet 
zichtbaar zijn. De Fietsagenda is beleidsmatig gebaseerd op de landelijke doelen van het Natio-
naal Toekomstbeeld Fiets en specifiek uitgewerkt voor Drenthe. In 2021 heeft adviesbureau 
SWECO een uitgebreide analyse gemaakt van het fietsnetwerk en deze onderbouwt qua maat-
regelen en prioritering de agenda. Waarbij wij ook aansluiten op de fietsambities en -agenda’s 
van de gemeenten. Het onderzoek van Sweco hebben wij u vorig jaar toegestuurd, maar ont-
vangt u ter informatie nogmaals als bijlage bij dit Statenstuk. Wat betreft fietsveiligheid sluiten 
we aan bij de strategische plannen verkeersveiligheid van gemeenten en de analyse van Sweco 
ten aanzien van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk.  
 
8.1. Investeringen en bijdragen aan derden gaan via de exploitatie (subsidies) 
Omdat de in de Agenda genoemde fietsverbindingen in bezit zijn van gemeenten worden de 
investeringsbijdragen eenmalig als subsidies of andere bijdragen verwerkt. Daarbij sluit de pro-
vincie qua subsidiering zo veel mogelijk aan op de reële plannen van gemeenten rond de in de 
Agenda opgenomen verbindingen. Als het kan panklaar en planklaar. Jaarlijks worden (door 
middel van een Statenbesluit) de benodigde middelen (tot een bestemmingsplafond van € 22,5 
miljoen in de planperiode) uit de Reserve Mobiliteit beschikbaar gesteld. 
 
1.2/4.2/7.2 Samenhang tussen de uitvoeringsprogramma’s 
Omdat er veel ‘crossovers’ tussen de agenda’s bestaan leggen wij ze gelijktijdig voor aan uw  
Staten. De verschillende mobiliteitspijlers staan ook niet los van elkaar, maar hangen samen. Ge-
lijktijdig voordeel is dat in de monitoring van de drie uitvoeringsprogramma's op uniforme wijze 
goed en in samenhang kan worden gerapporteerd. Immers, door nieuwe ontwikkelingen kan 
het zijn dat projecten in een programma, aan prioriteit winnen of juist verliezen. Tevens zouden 
prijsontwikkelingen tot wijzigingen binnen een programma kunnen leiden. Jaarlijks zal in de 
jaarrekening over de voortgang van de drie uitvoeringsprogramma's worden gerapporteerd.  
Tevens stellen wij voor om halverwege de uitvoeringsperiode (in 2024) separaat een evaluatie/ 
stand van zaken-notitie voor te leggen. 

 

Tijdsplanning 
2022-2026  
 

Financiën 
Wordt voor de periode 2022-2026 uit de bestaande (meerjaren)begroting gedekt op basis van 
het budgettair kader dat in het Mobiliteitsprogramma is uiteengezet. Het totaaloverzicht is:  
 

Agenda 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 
Investeringsprogramma 
SPVD 

3.000.000 5.800.000 7.100.000 8.300.000 6.200.000 30.400.000 

Exploitatie SVPD 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.750.000 
Investeringsprogramma 
Fiets 

- - - - -  

Exploitatie Fiets  1.000.000 5.000.000 7.000.000 9.500.000 22.500.000 
Investeringen Mobiliteit 
op maat 

195.000 1.325.000 1.320.000 1.120.000 1.220.000 5.180.000 
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Exploitatie Mobiliteit op 
maat  

25.000 2.024.000 1.059.000 860.000 960.000 4.928.000 

Lasten van (groot) onder-
houd 

PM PM PM PM PM PM 

 
Voor de exploitatie worden zowel de reguliere budgetten uit de meerjarenbegroting benut als 
uitnamen uit de reserve Mobiliteit (die jaarlijks binnen de begrotingscyclus worden voorgelegd).  
 
De aanleg en verbetering van infrastructuur leidt tot hogere kosten voor vast en variabel onder-
houd. Vast onderhoud betreft niet-planbaar, doorlopend onderhoud zoals maaien, reinigen/ 
vegen, gladheidsbestrijding, incident management en inspecties. Vast onderhoud begint direct 
na het gereedkomen van een infrastructuurproject. Variabel onderhoud is planbaar grootschalig 
onderhoud, zoals het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Aan nieuwe infrastructuur is pas 
na verloop van tijd variabel onderhoud nodig. 
 
Bij aanleg of reconstructies is het van belang van tevoren rekening te houden met toekomstig 
beheer en onderhoudskosten. Bij kleinere projecten worden deze verhogingen meegenomen bij 
de actualisatie van het meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP). Bij grote projecten worden 
deze kosten inzichtelijk gemaakt bij de besluitvorming van de aanleg of verbetering van het des-
betreffende project. In deze nota is een eerste kostenraming van de Uitvoeringsprogramma’s op-
genomen.  
 
Een aanzienlijk deel van de voorgestelde investeringen betreffen reconstructies of verbeteringen 
van bestaande situaties: in dergelijke gevallen is deze infra al opgenomen in het MJOP. Hierbij is 
het maatwerk of en wat extra kosten zijn voor beheer en onderhoud. Een verbreding van een 
fietspad met 30cm zal tot weinig meerkosten leiden, een verdubbeling van een rijbaan uiteraard 
wel. Bij nieuwaanleg zal het gehele onderhoud moeten worden opgenomen in het MJOP. Van 
nieuwaanleg met bijbehorend onderhoud is in het kader van de drie uitvoeringsprogramma’s 
beperkt sprake, omdat het investeringsprogramma Fiets zich richt op investeringen van derden 
(die het onderhoud zelf uitvoeren). Bij het SPV is veelal sprake van reconstructies en verbreding 
van bermen of fietspaden. 
 
In de agenda’s zelf wordt meer inzicht gegeven in de vraag voor investeringen per agenda (in-
vesteringsprogramma). Deze wijken af van eerdere ramingen in het Mobiliteitsprogramma uit 
2020. De exacte financieringsbehoefte na 2026 is nog onzeker.  
 
De optelsom van de drie uitvoeringsprogramma’s bedraagt € 29,15 miljoen ten laste van de re-
serve mobiliteit en € 35,6 miljoen aan investeringen. € 1,5 miljoen hiervan wordt gedekt door 
een bijdrage van het Rijk aan de hub in Borger. De overige € 34,1 miljoen betreft investeringen, 
welke in 20 jaar worden afgeschreven. 
 
Mede op basis van deze uitvoeringsprogramma’s wordt ingezet op lobby bij diverse partners in 
het mobiliteitsdomein, waaronder het Rijk, om externe bijdragen van derden binnen te halen 
die passen in het Mobiliteitsprogramma. Zo kan de kapitaallast van investeringen neerwaarts 
worden bijgesteld. Bijdragen van het Rijk worden toegevoegd aan de investeringsprogramma’s 
en vooreerst (gealloceerd) in de reserve Mobiliteit ondergebracht. 
 
Door geopolitieke omstandigheden is er op dit moment veel onzekerheid over de prijs van 
grond- en bouwstoffen. Dit kan betekenen dat de gemaakte ramingen in een later stadium 
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afwijken. Uitgangspunt is dat het budget taakstellend is. Jaarlijks wordt over de stand van zaken 
van de drie uitvoeringsprogramma’s gerapporteerd. Bij een verdere stijging van de prijzen leidt 
dit of tot bijstellen van de plannen en ambities, danwel dat aanvullend budget benodigd is.   
 

Monitoring en evaluatie 
Via de reguliere begrotingscyclus, aanvullende informatie over de voortgang wordt gepu-
bliceerd op www.provincie-drenthe.nl onder de pagina: verkeer en vervoer. 
 

Communicatie 
Niet van toepassing 
 

Bijlagen 
1. Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2022-2026 
2. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit op Maat 2022-2026 
3. Uitvoeringsprogramma Fietsagenda 2022-2026 
4. Actualisatie en Herijking Drents Fietsnetwerk 2021 
 

Ter inzage in kamer CO.39 

Niet van toepassing 
 
Assen, 12 juli 2022  
Kenmerk: 28/5.17/2022001084  
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
md/coll. 
 



Ontwerpbesluit        2022-70-1 

 

  
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 juli 2022, kenmerk 
28/5.17/2022001084; 
 
 
BESLUITEN:   
 

 
1. het Strategisch plan Verkeerveiligheid Drenthe 2022- 2026 (SPVD) vast te stellen; 
2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 30,4 miljoen voor het 

investeringsprogramma SPVD 2022-2026; 
3. in te stemmen met het alloceren van € 1,75 miljoen binnen de bestemmingreserve 

Mobiliteit voor het SPVD 2022-2026; 
4. het uitvoeringsprogramma Mobiliteit op Maat 2022-2026 vast te stellen; 
5. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 5,2 miljoen voor het 

investeringsprogramma Mobiliteit op Maat, met daarbij een bijdrage van  
€ 1,5 miljoen van het Rijk; 

6. in te stemmen met het alloceren van € 4,9 miljoen binnen de bestemmingsreserve  
Mobiliteit voor het programma Mobiliteit op maat 2022-2026; 

7. het Uitvoeringsprogramma Fietsagenda 2022-2026 vast te stellen; 
8. in te stemmen met het alloceren van € 22,5 miljoen binnen de bestemmingsreserve 

Mobiliteit voor de Fietsagenda 2022-2026. 
 

 
 
 
Assen, 28 september 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
md/coll. 



a

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
Drenthe 2022-2026





 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
Drenthe 2022-2026



Gedeputeerde staten van Drenthe

juli 2022

Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe W

22
06

 0
46

-V
V-

Ui
tv

oe
rin

gs
pr

og
ra

m
m

as
 m

ob
ili

te
it 

- S
tra

te
gi

sc
h 

pl
an

 V
er

ke
er

sv
ei

lig
he

id
 D

re
nt

he



3

 Voorwoord

Iedereen die deelneemt aan het verkeer wil graag veilig op zijn of haar bestemming komen. Toch 

eist het verkeer in Drenthe elk jaar ruim twintig mensenlevens. Honderden verkeersdeelnemers raken 

(ernstig) gewond. Dat zijn er veel te veel.

Na een jarenlange daling, neemt het aantal verkeersslachtoffers de laatste tijd helaas weer toen. Dat 

moeten en willen we niet accepteren!

Het verkeer verandert: zo komen er nieuwe en grotere voertuigen; wordt het steeds drukker op het 

fietspad en in de stad; blijven senioren langer mobiel en hebben digitale media een steeds grotere 

invloed op ons dagelijks leven. Dit alles leidt tot nieuwe (verkeersveiligheids-)vraagstukken.

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe (SPVD) is een provinciaal plan opgesteld door de 

provincie in nauwe samenspraak met de Drentse verkeersveiligheidspartners. Het plan is een door-

vertaling van het Rijks Strategisch Plan Verkeersveiligheid ‘Veilig van deur tot deur’. In dit plan worden 

negen beleidsthema’s beschreven die in directe relatie staan met verkeersveiligheid: veilige infrastruc-

tuur, heterogeniteit in het verkeer, technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers, 

onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid in het verkeer, afleiding in het verkeer en 

verkeersovertreders.

Uit de verkeersveiligheidsanalyse van Drenthe blijkt dat met name de thema’s veilige infrastructuur, 

kwetsbare verkeersdeelnemers, snelheid en afleiding in het verkeer knelpunt zijn. Op deze thema’s zijn 

onze ambities en maatregelen gericht om de verkeersveiligheid in Drenthe te vergroten.

Samen met onze verkeersveiligheidspartners waaronder de 12 gemeenten, RWS, OM, politie, VRD, 

ANWB, VVN en de Fietsersbond hebben we dit plan opgesteld om de verkeersveiligheid in Drenthe te 

vergroten. Zo werken wij de komende jaren Samen richting nul verkeerslachtoffers.
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 Een verkeersveilig Drenthe!

 De ultieme ambitie van de provincie is Samen richting Nul verkeersslachtoffers!

De huidige praktijk is helaas anders. Ieder jaar zien we nog steeds het aantal verkeersslachtoffers toenemen  

en daar moeten we mee aan de slag. Want elk slachtoffers is er een te veel. 

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen in Drenthe laat de afgelopen 5 jaar een geringe afname zien. Het  

aantal verkeerslachtoffers is daarentegen gestegen. Dat betekent dat de afloop van de ongevallen ernstiger wordt. 

Slachtoffers zijn het aantal verkeersgewonden en verkeersdoden opgeteld. In onderstaande grafieken is dit zichtbaar. 

 

Slachtoffers in relatie met het totaal aantal ongevallen per jaar in Drenthe.

Slachtoffers in relatie met het totaal aantal ongevallen per jaar op provinciale wegen.

Kortom, werk aan de winkel: we moeten aan de bak! 
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Om de knelpunten te bepalen, zijn er risico- en ongevallenanalyses uitgevoerd, zijn er gesprekken gevoerd 

met partners1 en is er gekeken naar de huidige ontwikkelingen en trends2. Op deze wijze is bepaald waar 

we de komende jaren in Drenthe op moeten inzetten om de verkeersveiligheid te vergroten. Het accent 

ligt in Drenthe vooral op snelheid, afleiding, infrastructuur, kwetsbare verkeers-deelnemers en rijden 

onder invloed. Andere thema’s zijn: onervaren verkeersdeelnemers, heterogeniteit in het verkeer, techno-

logische ontwikkelingen en verkeersovertreders. Hiermee leggen we de koppeling met de negen thema’s 

in het Rijks Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 ‘Veilig van deur tot deur’.

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2022-2026 (SPVD) beschrijft hoe we de verkeersveiligheid in 

Drenthe willen vergroten vanuit onze rol als regisseur verkeersveiligheid en als wegbeheerder van provinciale 

wegen en fietspaden.

Het SPVD is een onderdeel van het mobiliteitsprogramma 2021-2030, 

waarin de provincie haar ambitie en aanpak van de maatschappelijke 

mobiliteitsopgaven beschrijft. Het document beschrijft de ambities waar 

we in 2030 wat verkeersveiligheid in Drenthe betreft willen staan samen 

met het Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

 

 Verkeersveiligheid: De Drentse Ambities

De ultieme ambitie is om Drenthe verkeersveiliger te maken en dus te gaan voor minder verkeers- 

slachtoffers: Samen richting Nul! 

Per thema beschrijven we de ambities waar we in 2030 met verkeersveiligheid willen staan: 

Voor uitgebreide informatie per thema verwijzen we naar bijlage 1: negen thema’s SPV Drenthe. 

Snelheid in het verkeer: 
• De V853 op PROVINCIALE 50, 60 en 80 en 100 km wegen ligt maximaal 5% boven de limiet.  

• Ten minste 90% van de Drenten hebben het gevoel dat zij een boete riskeren bij te hard rijden.  

• Alle nieuw aan te leggen en onderhoud behoevende wegen hebben een veilige en geloofwaardige4 

snelheidslimiet.  

• Ten minste 90% van de Drentsen kent de snelheidslimieten. 

• Er zijn maximaal 10% snelheidsovertreders.  

• Het snelheidsverschil tussen gemotoriseerde weggebruikers is maximaal 20 km/u en de breedte van 

wegen is afgestemd op snelheid en gebruik. 

1 VVN, ANWB, Fietsersbond, OM, politie, Drentse gemeenten, VRD, TLN, OV Bureau 

2 Vergrijzing, drukte op het fietspad, nieuwe vervoerswijzen

3 V85 = De snelheid die door 85% van de weggebruikers niet wordt overschreden.

4 Een geloofwaardige snelheidslimiet is een limiet die aansluit bij de verwachtingen die het wegbeeld oproept, zodat automobilisten meer 

geneigd zijn zich aan de limiet te houden. Met andere woorden, geloofwaardige limieten worden als logisch ervaren.
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Afleiding in het verkeer: 
• Ten minste 90% van de Drenten vindt het de norm om niet met andere dingen bezig te zijn in het 

verkeer.

• Ten minste 90% van de Drenten kent de campagne MONO en weet waar deze voor staat.  

• Wij voldoen langs de provinciale wegen aan de CROW norm m.b.t bebording en bewegwijzering langs 

wegen en geven wij de gemeenten het advies alle gemeentelijke hoofdwegen aan dezelfde normen te 

laten voldoen. 

Veilige infrastructuur:
• Alle provinciale nieuw aan te leggen en onderhoud behoevende fietspaden op het hoofdnet hebben een 

lichte gekleurde verharding en wij adviseren de gemeenten hetzelfde te doen.  

• Ten minste 80% van de provinciale mogelijk te verbreden risicovolle fietspaden is verbreed, obstakelvrij en 

zijn de bermen vergevingsgezind5. We adviseren de gemeenten hetzelfde te doen.  

• Alle provinciale fietsoversteekplaatsen zijn veilig. 

• Ten minste 50% van de provinciale mogelijk te verbreden risicovolle wegen zijn verbreed en bermen zijn 

vergevingsgezind. 

• Ten minste 50% van de provinciale wegen zijn zodanig ingericht waarbij functie en gebruik met elkaar in 

overeenstemming en is de snelheidslimiet geloofwaardig en veilig. 

Kwetsbare verkeersdeelnemers:
• Ten minste 90% van de doelgroep kent de verkeersregels en is zich bewust van onveilig gedrag. 

• Ten minste 50% van de senioren is bijgeschoold over de nieuwe verkeersregels. 

Heterogeniteit in het verkeer:
• De provincie stimuleert de gemeenten om de 50 en 60 km wegen met gemengd gebruik aan te passen 

waar de maximum snelheid in combinatie met gebruikers en weginrichting niet overeenkomt.

• Alle Drentse wegbeheerders hebben een categoriseringsplan van wegen en fietspaden. 

• Het Drentse verkeerssysteem is zo ingericht dat het veilig gedrag en veilige interacties tussen verschillende 

modaliteiten stimuleert. 

Rijden onder invloed: 
• Bij ten minste 90% van de Drenten is het niet onder invloed rijden in het verkeer de sociale norm. 

• Er wordt gebruik gemaakt van slimme en nieuwe handhavingstechnieken m.b.t. bestaande en nieuwe 

drugs zoals lachgas. 

Verkeersovertreders:
• Er wordt 20% meer gehandhaafd op VARAS6, o.a. door inzet van slimme en nieuwe handhavings-

technieken. 

• Ten minste 90% van de Drenten heeft het gevoel dat zij bij overtreding van verkeersregels een boete 

riskeren. 

5 Vergevingsgezind = als je naast de weg terecht komt de berm het je vergeeft doordat je nog veilig op de weg/fietspad terug kunt komen.

6 VARAS: de te handhaven overtredingen: verkeersveelplegers, rijden onder invloed van alcohol en drugs, roodlichtnegatie, afleiding en 

snelheidsovertredingen.
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Technologische ontwikkelingen:
• De privacy kaders m.b.t. technologische apparaten zoals het alcoholslot zijn onderzocht en waar 

mogelijk aangepast zodat deze apparaten kunnen en worden ingezet. 

• Ten minste 20% meer gebruik van technologisch apparatuur ter bevordering van de verkeersveiligheid 

zoals ISA en alcoholslot. 

• Ten minste 50% meer automatische handhavingssystemen. 

• Men weet bij aanschaf van een nieuw technologisch vervoersmiddel wat de risico’s en mogelijkheden 

zijn zodat er veilig gebruik van wordt gemaakt. Hieronder valt ook het juiste en optimale gebruik van 

ADAS7  in de voertuigen.

Onervaren verkeersdeelnemers:
• Ten minste 90% van de nieuwe bestuurders in aanraking geweest met verkeersveiligheidscampagnes 

of educatie. 

• Scholieren, met name fietsers tussen 10-14 jaar, gaan goed geïnformeerd en geïnstrueerd over de 

risico’s op weg naar school. 

 Uitvoeringsprogramma

De beschreven ambities hebben tot doel de verkeersveiligheid in Drenthe te vergroten: Samen richting 

Nul verkeersslachtoffers. Om die verschillende ambities te bereiken zijn verschillende maatregelen 

nodig. Maatregelen niet alleen op het gebied van de infrastructuur, maar ook vanuit educatie en 

handhaving: een aanpak vanuit de drie E’s (Education, Engineering, Enforcement). Tezamen met innovatie 

zorgt dit voor de meest effectieve inzet om de verkeersveiligheid in Drenthe te vergroten.

 

1. Educatie is een manier om het gedrag van de weggebruiker te beïnvloeden. Door gerichte verkeers-

educatieprojecten en campagnes leer je van jong tot oud hoe je je moet gedragen in het verkeer en wat 

voor gevolgen bepaald gedrag heeft. In Drenthe faciliteren de provincie en de gemeente gezamenlijk een 

programma dat bestaat uit vele verkeerseducatie-projecten. Al jaren is afgesproken dat elke gemeente 

per inwoner één euro investeert in dit programma en de provincie draagt eenzelfde bedrag bij. In totaal 

circa één miljoen per jaar. De verdeling van het bedrag binnen het programma gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Drenthe doen we op basis van de prioritaire beleidsthema’s in Drenthe. 

 Die projecten richten zich op voorlichting en training voor Particulieren, Scholieren en Bedrijven. Het 

aanbod varieert van het Praktisch Verkeersexamen tot aan de Scootmobielcursus: alle leeftijdsgroepen 

en relevante thema’s krijgen aandacht. Dit verkeerseducatie-programma wordt vanuit drie regio’s 

(Noord-, Zuidoost-, Zuidwest Drenthe) gerealiseerd met behulp van twee regiocoördinatoren. 

 Naast de verkeerseducatie-projecten wordt er campagne gevoerd op verschillende thema’s die van 

belang zijn in Drenthe. De campagnes die deze thema’s ondersteunen zijn: Bob, fietsverlichting, 

motor, snelheid, MONO, zomer, winter en Doortrappen. De inrichting (infrastructuur) van een weg 

bepaalt voor een groot deel hoe de weggebruiker zich op die weg gedraagt. De ideale weg is zo 

ingericht dat het voor de weggebruiker duidelijk is wat er verwacht wordt. De geloofwaardigheid van 

snelheidslimieten is daar een onderdeel van.  

 

2. De infrastructurele maatregelen zijn gebaseerd op de verkeersveiligheidsrisico’s. Deze analyses zijn 

bovendien primair bepalend voor de prioritering van de maatregelen. Daarnaast is zoveel mogelijk 

rekening gehouden met gepland groot onderhoud.  

7 ADAS: Advanced Driver Assistance Systems
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Inhoudelijk zijn de maatregelen gebaseerd op de uitgangspunten van een Duurzaam Veilige (DV) wegin-

richting met als belangrijke thema’s: veilige weg- en fietspadbermen, veilige fietsoversteekplaatsen en 

geloofwaardige snelheidslimieten. Hierop zijn ook de ambities gericht. De maatregelen zijn te verdelen 

in 2 groepen:  

• aanpassingen van de weg en fietspad (breedte weg/fietspad en kwaliteit berm) 

• reconstructies van bestaande situaties en nieuwe aanleg. 

 

 Vooral de aanpassingen van de breedte van de weg en kwaliteit van de wegberm knelt op veel situaties 

met de beschikbare ruimte en/of aanwezigheid van bomen indien de landelijke richtlijn strikt wordt 

gevolgd. Ook een minimale toepassing van deze richtlijn betekent in veel situaties een grootschalige 

kap van bomen. Ondanks dat deze maatregel vanuit de risicogestuurde benadering van verkeersveilig-

heid is gewenst, is het een weinig realistisch scenario. Ook is niet uit te sluiten dat de kap van bomen 

nieuwe risico’s introduceert (of vergroot) zoals een hogere rijsnelheid. Ook ervaren fietsers de bomen 

tussen de weg en het fietspad als een veilige afscherming. 

 Daarom is gekozen voor een basis scenario waarin de maatregelen primair zijn gericht op het 

voorkomen van bermongevallen waarbij men van weg of fietspad raakt vanwege de te smalle weg/

fietspad en of door een slechte berm (groot hoogteverschil tussen weg/fietspad  berm en  spoorvor-

ming/kuilen in de berm) in problemen komt. Snelheid speelt hierbij ook een rol. 

 

3. Handhaving is primair een taak van de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Desondanks 

ondersteunen we als provincie, als wegbeheerder, de politie en het OM bij informatiegestuurde 

verkeershandhaving. Dat doen wij door het delen van ongevallen-en risicoanalyses, ondersteunen 

van communicatie, maken van (kleine) aanpassingen in de infrastructuur voor de handhaving en 

door samenwerking in pilots met innovatieve handhavingstechnieken. Door regelmatig met elkaar te 

overleggen, verbinden we educatie, infrastructuur, handhaving en innovatie.  

4. Innovatie betekent actief inzetten op innovatieve projecten van partners en onszelf om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. Denk hierbij aan nieuwe vormen van risicoanalyses, educatie, infra-

structuur, verkeershandhaving waarbij gebruik wordt gemaakt van technologische ontwikkelingen.  

 In bijlage 3 is per ambitie de inzet vanuit Educatie, Engineering, Enforcement en Innovation beschreven 

inclusief de financiële doorvertaling over de periode 2022-2026. In de onderstaande tabel is deze 

financiële inzet voor de komende jaren samengevat:

Jaar
educatie enginering enforcement innovation

Totaal
gedrag infra handhaving innovatie

2022 € 1.200.000 € 3.000.000 € 50.000 € 100.000 € 4.350.000

2023 € 1.200.000 € 5.900.000 € 50.000 € 100.000 € 7.150.000

2024 € 1.200.000 € 8.300.000 € 50.000 € 100.000 € 8.450.000

2025 € 1.200.000 € 7.100.000 € 50.000 € 100.000 € 9.650.000

2026 € 1.200.000 € 6.100.000 € 50.000 € 100.000 € 7.550.000

Totaal € 6.000.000 € 30.400.000 € 250.000 € 500.000 € 37.150.000

 Van het voor Educatie benodigde jaarbedrag is reeds € 1 mln. in de meerjaren begroting opgenomen.
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 Het onderstaand overzicht geeft een nadere detaillering van de inframaatregelen op provinciale wegen 

en fietspaden in de periode 2022-2026:

Infra maatregelen provinciale wegen en fietspaden 2022-2026

Wegnr
Verbreden + kwaliteit Duurzaam Veilige 

maatregel (DV)
Totaal

weg+berm fietspad+berm

N371 - -  € 1.200.000  € 1.200.000

N372  € 250.000 -  € 600.000  € 850.000

N373  € 3.200.000  € 1.000.000 -  € 4.20.000

N374 - -  € 600.000  €  600.000

N376  € 1.290.000  € 4.560.000  € 110.000  €  5.960.000

N377  € 13.000  €  75.000  € 1.800.000  €  1.888.000

N378  €  50.000 -  €  70.00  €  120.000

N379  €  440.000  €  240.000  €  720.000  €  1.400.000

N381  €  315.000 - -  €  315.000

N386  €  60.000  €  200.000 -  €  260.000

N391  €  360.000 - -  €  360.000

N853  €  167.000 -  €  480.000  €  647.000

N855  €  990.000  €  3.600.000  €  1.800.000  €  6.390.000

N856  €  1.700.000  €  215.000  €  180.000  €  2.095.000

N857  €  275.000  €  50.000  €  120.000  €  445.000

N919  €  1.850.000  €  270.000  €  720.000  €  2.840.000

N979  €  40.000  €  190.000  €  600.000  €  830.000

Totaal € 11.000.000 € 10.400.000 € 9.000.000 € 30.400.000

 Monitoring

Waar we staan met de ambities monitoren we jaarlijks, waarbij we 2021 als referentie-jaar hanteren. 

Deze monitor voeren we uit door middel van enquêtes, marktonderzoek, ongevalsanalyse, risicoanalyse, 

snelheidsdata, gesprekken met partners en natuurlijk input vanuit de Drentse inwoner8. Zo onderzoeken 

we de bekendheid van de Drentse verkeersveiligheidscampagnes via enquêtes, nemen we deel aan het 

project WEVER waarin het effect van de verkeerseducatie op basisscholen op het feitelijk verkeersgedrag 

wordt onderzocht en verzamelen/analyseren we ongevallen-en snelheidsdata. 

Iedere 2 jaar rapporteren we over de voortgang. Op basis van deze rapportage bepalen we of we 

onze inzet op bepaalde thema’s moeten aanpassen. Het kan ook betekenen dat we binnen de thema’s 

accenten moeten verleggen. Daarnaast spelen we in op ontwikkelingen en trends in Drenthe.

8 Klachten en opmerkingen vanuit de bewoners op basis van enquêtes en gesprekken met bewoners.
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Bijlage 1

 Negen thema’s SPV Drenthe

Zoals eerder aangegeven zijn dit de negen beleidsthema’s gericht op verkeersveiligheid met de Drentse knelpunten, 

oorzaken en ambities voor 2030. Deze ambities en maatregelen zijn gericht op de provinciale inzet vanuit onze rol als 

regisseur verkeersveiligheid en als wegbeheerder van provinciale wegen en fietspaden om Drenthe verkeersveiliger te 

maken

 1. Snelheid in het verkeer. 

De SWOV (Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid) heeft geconstateerd dat de snelheid in Drenthe 

te hoog ligt, vooral op de 50 en 80 km wegen. Vanwege het provinciale plan ligt de focus op de 80 km wegen. 

 

Het causale verband tussen snelheid en het risico op een ongeval of de ernst van de afloop daarvan is uitgebreid 

weten-schappelijk aangetoond. Een beleid gericht op het terugdringen van de overschrijding van de wettelijk toege-

stane snelheidslimieten leidt tot het afnemen van het aantal ongevallen en de ernst van de verkeersongevallen. 

Slachtoffers naar maximum snelheid per jaar in Drenthe.

Te hard rijden heeft vaak te maken met de juiste balans tussen de weginrichting en een geloofwaardig snelheids-

limiet. Daardoor zijn niet alle locaties zonder meer geschikt voor snelheidshandhaving. Dat betekent dat de weg- 

beheerder in eerste instantie aan zet is. In afstemming met het OM/politie is wellicht handhaving als sluitstuk 

mogelijk/gewenst. Ook toenemende snelheidsverschillen op autowegen en fietspaden spelen een rol in de 

verkeersonveiligheid. Daarover spreken we in het thema Heterogeniteit in het verkeer. 

In Drenthe vinden de meeste ongevallen met verkeersslachtoffers plaats op wegen met een snelheidsmaximum 

van 50 kilometer per uur (gemeentelijke wegen). Van alle ongevallen die plaatsvonden op de 50-wegen was er 

in 33% van de gevallen sprake van één of meerdere slachtoffers. Ook op wegen met een maximum snelheid van 

80 kilometer per uur vinden veel ongevallen plaats. Opvallend is dat hier relatief meer verkeersdoden vallen in 
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vergelijking met het aantal ongevallen. Dat valt te verklaren: hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op een 

ongeval en hoe hoger de ernst van de afloop van het ongeval. 

Slachtoffers naar maximum snelheid per jaar op provinciale wegen in Drenthe.

In Drenthe zetten wij de komende jaren in op het terugdringen van de te hard rijdende verkeersdeelnemer met 

handhaving als sluitstuk. We richten ons op een weginrichting met veilig en bijbehorende geloofwaardig snelheidslimiet.  

 2. Afleiding in het verkeer 

Jaarlijks vallen er honderden ziekenhuisslachtoffers door mobiel bellen, social-media gebruik of een andere vorm 

van afleiding in het verkeer. Tijdens het autorijden en fietsen is het sinds 1 juli 2010 niet langer toegestaan om een 

mobiele telefoon in je hand te houden. Terecht: lezen en schrijven van berichten op de smartphone vergroot het 

risico van een ongeval minstens 25 keer. 

Als je rijdt, fiets of loopt moet dat je enige prioritaire taak zijn. Vaak wordt er bij afleiding in het verkeer alleen gedacht 

aan een automobilist die belt of appt maar niets is minder waar: zo zijn ook navigatie-systemen, eten, drinken, muziek 

luisteren, medepassagiers, andere verkeersdeelnemers en bebording langs wegen vormen van afleiding. 

 

Door toename van smartphones en andere elektronica gebruik in het dagelijks leven, en daarbij ook in het verkeer, 

zal afleiding naar verwachting de komende jaren een steeds groter probleem worden. Daarom heeft het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat een campagne gelanceerd tegen afleiding in het verkeer onder de slogan ‘MONO, 

ongestoord onderweg’. Met de ambitie om in 2027 100% MONO te rijden.  

 

Naast individuele gedragsbeïnvloeding constateert SWOV dat bevordering van de verkeersveiligheidscultuur bij 

bedrijven bijdraagt aan het versterken van ieders verantwoordelijkheid en bewustzijn. Daarom omarmt Drenthe zowel 

de individuele als de zakelijke MONO campagne, die zich richt op bedrijven. De provincie Drenthe is ambassadeur van 

MONO rijden, roept actief organisaties in Drenthe op om ook ambassadeur te worden en helpt ze op maat. 

 

Onder afleiding in het verkeer hebben we in Drenthe omgevingsafleiding ook als focuspunt. Met omgevingsafleiding 

doelen we hier voornamelijk op de bebording langs de wegen: soms zijn dat er te veel, zijn borden slecht leesbaar of 

staan borden op verkeerde plekken waardoor de focus op de weg in het geding komt.  De provincie is kritisch op de 

plaatsing van dergelijke borden en op zoek naar nieuwe manieren van communicatie als alternatief voor de borden 

langs de weg. 
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 3. Veilige infrastructuur 

Een veilige inrichting van wegen en fietspaden is een voorwaarde voor een veilige afwikkeling van het verkeer. Een veilig 

ingerichte weg kan ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen beperken. Functie en inrichting 

van de weg of het fietspad moet met elkaar in evenwicht zijn. Ook moet er sprake zijn van een veilige en geloofwaardige 

snelheidslimiet. 

De verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig is gebaseerd op vijf principes. Deze vijf principes betreffen de functionaliteit van 

wegen, de geen grote verschillen in massa en/of snelheid en richting, fysieke en sociale vergevingsgezindheid, herkenbaar-

heid en voorspelbaarheid van wegen en gedrag, en taakbekwaamheid van de verkeersdeelnemer (weten wat je kunt). 

 

In Drenthe zijn niet alle wegen Duurzaam Veilig ingericht. Daar zijn verschillende redenen voor. Bij de wegindeling 

wegen we de verschillende aspecten af: het betreffende verkeersveiligheidsrisico, de beschikbare fysieke ruimte en de 

typerende landschappelijke beeldkwaliteit van Drenthe. Uiteraard ook de hiermee samenhangende verhouding tussen 

kosten en baten. Een voorbeeld is dat langzaam verkeer en snel (gemotoriseerd) verkeer gescheiden zouden moeten 

worden. Landbouwverkeer en (brom)fietsverkeer horen daarbij niet op de hoofdrijbaan. 

In de richtlijn wordt daarom de aanleg van parallelwegen aanbevolen. In Drenthe is hier niet voor gekozen omdat er 

niet alleen de ruimte voor ontbreekt, maar ook het samenvoegen van (brom) fietsverkeer met landbouwverkeer niet 

veilig wordt geacht. En omdat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan niet leidt tot een onaanvaardbaar risico, wordt 

dit verkeer in principe op de hoofdrijbaan toegestaan.  

 

In het verlengde van de bovenstaande overwegingen en door gebrek aan ruimte in het dwarsprofiel, worden er op de 

gebiedsontsluitingswegen erfaansluitingen toegestaan, dit in tegenstelling tot de richtlijn. 

 

Berminrichting op 60- en 80- km wegen is aan aandachtspunt. Hierbij speelt het vraagstuk hoe te voldoen aan de 

richtlijn met betrekking tot de vereiste obstakelvrije zone langs wegen. In een bosrijke provincie met veel karakteris-

tieke bomenlanen is het kappen van bomen een lastige discussie. Veelal ontbreekt de ruimte om de obstakels af te 

schermen en is het verlagen van de snelheid niet altijd een reële optie. Ook hier de afweging tussen verkeersveilig-

heidsrisico, cultuurhistorische landschappelijk en natuurwaarden. Een onderwerp waar aandacht voor moet zijn, er 

overlijden namelijk ieder jaar tien weggebruikers door aanrijding met een boom en vallen er 30 gewonden.  

 

Er zijn in Drenthe wegen en fietspaden waarbij gebruik, functie en inrichting van de weg niet met elkaar in evenwicht 

zijn. Dat levert risico’s op voor de veiligheid met name door een (te) hoge snelheid. Met een goed ingerichte weg 

waarbij functie en gebruik met elkaar in overeenstemming zijn, is de snelheidslimiet geloofwaardig en veilig met als 

resultaat geen hoge snelheden en conflicten  

 

Fietspaden moeten veilig ingericht zijn en veilige oversteekplaatsen hebben. Onveilige bermen naast fietspaden kunnen 

samen met obstakels als paaltjes zorgen voor eenzijdige ongevallen, dit zijn de twee meest voorkomende fietsongevallen.

 4. Kwetsbare verkeersdeelnemers 

Als een verkeersdeelnemer kwetsbaarder is dan anderen in het verkeer, brengt dit risico’s met zich mee die effect hebben 

op de kans en op de ernst van de ongevallen. In Drenthe is het uitgangspunt om de kwetsbare verkeersdeelnemer zo goed 

mogelijk te beschermen. In de groep kwetsbare vervoerwijzen (fietsers, e-bike en bromfietsers) valt de afgelopen vier jaar 

ongeveer 42% van de verkeersslachtoffers. De laatste jaren valt op dat het aandeel van fietsers in verkeersdoden stijgt – 

terwijl deze van voetgangers daalt. Het aantal ongevallen met dodelijke afloop is bijna gelijk aan die met de auto. 

 

Ook senioren, een groep waarbij reactiesnelheid en mobiliteit afneemt, zijn kwetsbaar. De Drentse bevolking bevat 

steeds minder jongeren (0-19 jaar) en steeds meer senioren (60+). Een toenemend aantal senioren zorgt ervoor dat 

Bijlage 1 vervolg
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meer senioren actief blijven in het verkeer – een aandachtspunt is dat zij vatbaarder zijn en daarmee meer risico hebben 

tot een ongeval. 

Senioren verplaatsen zich veel op elektrische fietsen. Elektrische fietsen kunnen helpen bij het mobiel houden van senioren, 

maar leveren ook risico’s op vanwege de hogere snelheid en een verminderd reactievermogen. Daarnaast is voorlichting over 

medicijngebruik en deelname in het verkeer een terugkomend aandachtspunt. Voorgaande blijkt uit ongevallenanalyse en 

onderzoek van Instituut Verantwoord Medicijngebruik. 

 

Naast senioren, voetgangers en fietsers vallen ook onervaren bestuurders in de categorie kwetsbare 

verkeersdeelnemers. Naar verhouding vinden er in Drenthe veel ongevallen plaats waarbij onervaren bestuurders 

een aandeel hebben. Door gebrek aan ervaring overschatten deze verkeersdeelnemers vaak hun eigen vaardigheden 

waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. 

 

Tot slot is de inrichting van de openbare ruimte een aandachtspunt. Deze ruimten moeten voor voetgangers en fietsers 

met onderlinge snelheidsverschillen toegankelijk zijn. 

 5. Heterogeniteit in het verkeer 

De opkomst van nieuwe manieren waarop mensen zich verplaatsen creëert een nieuw straatbeeld waarbij verschillende 

soorten verkeer dezelfde infrastructuur gebruiken. Denk aan e-bikes, bakfietsen, speed-pedelecs en de frequentie 

waarmee steeds grotere groepen zich verplaatsen. Doordat er steeds meer verschillende soorten weggebruikers in het 

verkeer actief zijn kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook rijdt er in Drenthe in verhouding veel landbouw- en 

vrachtverkeer. Soms maken zij gebruik van dezelfde infrastructuur als kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers.  

 

Verschillen in vervoerswijzen en daarmee verschillen in massa, snelheid, omvang en bescherming leiden zonder 

maatregelen tot een verhoogd ongevalsrisico voor verkeersdeelnemers. In Drenthe speelt dit met name op het ontbreken 

van fietsvoorzieningen op 50- en 60-km wegen waardoor verschillende weggebruikers gebruik maken van dezelfde weg. 

Dit speelt vooral op de gemeentelijke wegen. Door gebrek aan ruimte zal het echter niet altijd mogelijk zijn om alle 

verkeersstromen te scheiden en homogeniteit en snelheden te optimaliseren. 

 6. Rijden onder invloed 

Rijden onder invloed van alcohol en drugs vergroot de kans op een ongeval aanzienlijk. Door alcohol of drugs vermin-

dert de aandacht, het beoordelings- en het reactievermogen van een bestuurder. Een bestuurder is daarnaast sneller 

vermoeid en zal zich overmoedig en roekeloos gedragen.  

 

In Drenthe zien we alcohol en drugsgebruik in het verkeer als groot risico. We kennen het aantal alcohol overtredingen 

maar gaan ervanuit dat dit om een topje van de ijsberg gaat. Alcohol en drugsgebruik blijft de komende jaren een 

terugkomend aandachtspunt zodat het aantal mensen dat deelneemt aan het verkeer onder invloed van alcohol en 

drugs ieder jaar afneemt. 

Drugs en medicijngebruik 
Landelijk blijkt dat het aantal mensen dat deelneemt aan het verkeer onder invloed van drugs (met als nieuwkomer lachgas) is 

gestegen. Dit komt mede door de beschikbaarheid van testen die het meten van drugsgebruik makkelijker maken. 

 

Naast alcohol en drugsgebruik is ook medicijngebruik een aandachtspunt. 1 op de 6 Nederlanders gebruikt geneesmid-

delen die de rijvaardigheid beïnvloeden. In Drenthe zijn hier geen specifieke cijfers over beschikbaar.  



14

 7. Verkeersovertreders 

Overtreding van de verkeersregels verhoogt de kans op een ongeval. Een deel van de verkeersdeelnemers begaat 

(systematisch) verkeersovertredingen. Vaak redeneren zij, al dan niet bewust, vanuit de eigen situatie en veiligheids-

perceptie zonder oog te hebben voor medeverkeersdeelnemers. 

Verkeersovertredingen waarbij het risico op slachtoffers het grootst is worden VARAS overtreden genoemd. Onder 

VARAS vallen de te handhaven overtredingen: verkeersveelplegers, rijden onder invloed van alcohol en drugs, door 

lichtnegatie, afleiding en snelheidsovertredingen.  

 

Het kennen van verkeersregels en het bewustzijn van risico’s m.b.t. gevaarlijk gedrag blijven doorlopend aandachts-

punten in het Drentse programma permanente verkeerseducatie. Daarnaast bieden technologische ontwikkelingen 

ons mogelijkheden om zo effectief mogelijk te handhaven en de pakkans van verkeersovertreders te vergroten. 

 8. Technologische ontwikkelingen 

We leven in een tijd en maatschappij waarin technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Enerzijds zorgt 

dit voor positieve ontwikkelingen zoals een snelle kennisdeling, toegang tot data en plaats onafhankelijk werken. Het 

gevaar van technologische ontwikkelingen schuilt zich in de afhankelijkheid van mobiele apparaten en social media 

i.c.m. afleiding. De combinatie van kansen en gevaren zal de komende jaren een rol spelen in de verkeersveiligheid. 

 

De wereld van de mobiliteit wordt steeds slimmer met voertuigen die de rijtaak van de bestuurder ondersteunen. De 

verwachting is dat technologie stap voor stap onderdelen van de rijtaak over zal nemen. Dit creëert zowel risico’s als 

kansen m.b.t. de verkeersveiligheid.  

 

Een van de kansen die technologische ontwikkelingen Drenthe biedt zijn slimme systemen voor handhaving. Hierbij valt 

te denken aan automatische handhaving en mobiele flitsers. De risico’s van deze technologische ontwikkelingen liggen 

in de interactie tussen de bestuurder en de systemen. Zo kan de bestuurder minder oplettend zijn, niet precies weten 

wat er nog van hem verwacht wordt en kunnen systemen falen. Daarnaast kan de interactie tussen (semi) geautomati-

seerde voertuigen en niet-geautomatiseerde vervoerswijzen zoals lopen en fiets kan tot meer risicovolle situaties leiden. 

 9. Onervaren verkeersdeelnemers 

Jonge automobilisten zijn naar verhouding vaker betrokken bij een dodelijk ongeval dan oudere, meer ervaren, 

automobilisten. Naar verhouding vinden er ook in Drenthe veel ongevallen plaats waarbij jonge, onervaren bestuur-

ders een aandeel hebben. Door gebrek aan ervaring overschatten deze verkeersdeelnemers vaak hun eigen vaardig-

heden waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast is taakonbekwaamheid ook een aandachtspunt: men 

moet risico’s kunnen herkennen en bij onveilige situaties weten hoe men moet handelen.  

 

Naast jonge automobilisten zijn ook brom en snorfietsers een aandachtspunt. Bij 16-17 jarigen zijn er bij 40% van 

de ongevallen bromfietsers betrokken. De leeftijdsgroep 18 t/m 39 jaar maakt in verhouding (aandeel bevolking in 

combinatie met aandeel verkeerslachtoffers) een groot deel uit van het aantal verkeersslachtoffers. Met name de 

groep 18 t/m 24 jaar scoort in verhouding slecht. Ondanks het feit dat deze groep slechts 7% van de Drentse bevol-

king vertegenwoordigd is deze groep goed voor 16% van de verkeersslachtoffers. 

 

Ook jonge fietsers zijn onervaren verkeersdeelnemers. In Drenthe moet men veilig van en naar school kunnen 

fietsen. De komende jaren wordt het WEVER project uitgerold waardoor we op langer termijn inzicht hebben in de 

effectiviteit van educatieprogramma’s. 

Bijlage 1 vervolg
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 Bijlage 2

Van Ambitie naar maatregel /  
uitvoeringsprogramma SPVD

Thema Snelheid in het verkeer

Ambitie Education Engeneering Enforcement Innovation

De V85* op PROVINCIALE 50, 60 en 
80 en 100 km wegen maximaal 5% 
boven het limiet liggen. 

Snelheidscampagne
(rijvaardigheids)trainingen
Communicatie rondom 
snelheidscontroles
Ondersteuning snelheidsacties 
VVN
Inzet snelheidsdisplays
Remwegdemonstraties

Inzet op geloofwaardige 
snelheidslimieten.

Snelheidscontroles, 
communicatie rondom 
snelheidscontroles

ISA

Ten minste 90% van de Drenten het 
gevoel dat zij een boete riskeren bij 
te hard rijden. 

Snelheidscampagne
Inzet snelheidsdisplays

Snelheidscontroles, 
communicatie rondom 
snelheidscontroles

Ten minste 90% van de Drenten kent 
de snelheidslimieten.

Snelheidscampagne
Tracks, VROJ, KNMV Risico 
Herkennen, Oppoetsen en 
Bijtanken, trainingsdagen 
landbouw en bestelverkeer, 
Opfriscursus.
Ondersteuning snelheidsacties 
VVN
Inzet snelheidsdisplays

Inzet op geloofwaardige 
snelheidslimieten.

Communicatie 
rondom snelheids-
controles

Alle nieuw aan te leggen en onder-
houd behoevende wegen hebben 
een veilige en geloofwaardige 
snelheidslimiet. 

Inrichten volgens  
DV*/EHK* 
Toets aan kenmerken 
VSGS* en pas de weg 
hier zo nodig op aan

De snelheidsverschillen tussen 
gemotoriseerde weggebruikers zijn 
maximaal 20 km/u en is de breedte 
van wegen afgestemd op snelheid 
en gebruik.

Snelheidscampagne
Communicatie rondom 
snelheidscontroles

Inzet op geloofwaardige 
snelheidslimieten.

Snelheidscontroles, 
communicatie rondom 
snelheidscontroles

*V85: 85% van de weggebruikers 
overschrijdt deze snelheid niet

*DV: Duurzaam Veilig
*EHK: Essentiele Herkenbaarheids Kenmerken
*VSGS: veilige snelheid geloofwaardige snelheid
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Thema Afleiding in het verkeer

Ambitie Education Engeneering Enforcement Innovation

Ten minste 90% van de Drenten 
vindt het de norm om niet met 
andere dingen bezig te zijn in het  
verkeer.

MONO campagne
MONO zakelijk
Fiets Veilig!, Ik zie ik zie 
wat jij niet zag, mobiel in 
de hand fiets aan de kant, 
3D afleiding bike klassikaal, 
Fiets4save, Kruispunt, Missie 
3014, PATS!BOEM!, Studio 
Flits, Verkeerscarrousel, 
Verkeersmarkt, Tracks, VROJ, 
Zeven Sloten, KNMV Risico 
Herkennen, Oppoetsen en 
Bijtanken, trainingsdagen 
landbouw- en bestelverkeer, 
opfriscursus.

Controles telefoon-
gebruik in het verkeer, 
inzet MONOcam

Software ter 
ondersteuning 
focus op het 
verkeer.
Gadgets ter onder-
steuning focus 
op het verkeer, 
MONOcam op 
alle (provinciale) 
wegen in Drenthe.

Ten minste 90% van de Drenten 
kent de campagne MONO en weet 
waar deze voor staat.

MONO campagne
MONO zakelijk
Fiets Veilig!, Ik zie ik zie 
wat jij niet zag, mobiel in 
de hand fiets aan de kant, 
3D afleiding bike klassikaal, 
Fiets4save, Kruispunt, Missie 
3014, PATS!BOEM!, Studio 
Flits, Verkeerscarrousel, 
Verkeersmarkt, Tracks, VROJ, 
Zeven Sloten, KNMV Risico 
Herkennen, Oppoetsen en 
Bijtanken, trainingsdagen 
landbouw- en bestelverkeer, 
opfriscursus. 
Communicatie rondom 
controles afleiding.

Communicatie 
rondom controles 
afleiding

Wij voldoen langs de provinciale 
wegen aan de CROW norm m.b.t 
bebording en bewegwijzering 
langs wegen en geven wij de 
gemeenten het advies alle 
gemeentelijke hoofdwegen aan 
dezelfde normen te laten voldoen.

Advies richting gemeenten 
rondom CROW norm mbt 
bebording/bewegwijzering 
langs wegen

Bijlage 2 vervolg
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Thema Veilige infrastructuur

Ambitie Education Engeneering Enforcement Innovation

Alle provinciale nieuw aan te leggen 
en onderhoud behoevende fietspaden 
op het hoofdnet hebben een lichte 
gekleurde verharding en adviseren 
wij de gemeenten hetzelfde te doen. 

Toets provinciale fietspaden op kleur 
verharding en duidelijke asmarkering 
en pas zo nodig hier op aan

Ten minste 80% van de provinciale 
mogelijk te verbreden risicovolle 
fietspaden is verbreed, obstakelvrij 
en zijn de bermen vergevingsgezind* 
en adviseren wij de gemeenten 
hetzelfde te doen. 

Ten minste 80% van de provinciale 
mogelijk te verbreden risicovolle 
fietspaden is verbreed, obstakelvrij en 
zijn de bermen vergevingsgezind* en 
adviseren wij de gemeenten hetzelfde 
te doen. 

Ten minste 50% van de provinciale 
mogelijk te verbreden risicovolle 
wegen zijn verbreed en de bermen 
zijn vergevingsgezind.

Advies richting 
gemeenten rondom 
het verbreden van en 
het vergevingsgezind 
maken van wegen en 
bermen

Toets provinciale wegen en bermen op 
risico en breedte
en pas zo nodig hier op aan
Seniorproof wegontwerp

Ten minste 50% van de provinciale 
wegen zijn zodanig ingericht waarbij 
functie en gebruik met elkaar in 
overeenstemming en is de snelheids-
limiet geloofwaardig en veilig.

Toets provinciale wegen op functie 
en gebruik en geloofwaardigheid 
snelheidslimiet en pas zo nodig hier 
op aan

Markerings-
detectiesysteem 
op fiets

Alle provinciale fietsoversteek-
plaatsen zijn veilig.

Toets provinciale fietsoversteek-
plaatsen op een veilige inrichting en 
pas aan volgens handboek wegont-
werp, seniorproof wegontwerp

Markerings-
detectiesysteem 
op fiets

* vergevingsgezind = als je naast de weg of het fietspad terecht komt, de berm het je vergeeft doordat je nog veilig op de weg/het 
fietspad terug kunt komen.
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Thema Kwetsbare verkeersdeelnemers

Ambitie Education Engeneering Enforcement Innovation

Ten minste 90% van de 
doelgroep kent de verkeers-
regels en is zich bewust van 
onveilig gedrag.

Campagnes: MONO, Snelheidheid, Fietsverlichting, 
BOB, Motor, Dode hoek 
Doortrappen
Leer in het Verkeer. Blindspot, Bokabox, Dode Hoek 
project, Fiets Veilig!, Fietscontrole, Fietshesjes, 
Fietsparcourstas, Ik zie ik zie wat jij niet zag, 
Leer in het Verkeer, Mobiel in de hand, fiets aan 
de kant, Paolo de Zebratemmer, Theoretisch en 
praktisch verkeersexamen, Stop!Licht, Streetwise, 
Verkeersplaneet, Verkeersschoolpleinen, VOMOL 
(Veilig Op Weg Met Opvallend Landbouwverkeer), 
VVN verkeerspakketten, Wegenset. 3D afleiding bike 
klassikaal, Dode Hoek, Fiets4Safe, Ik zie ik zie wat jij 
niet zag VO, Kruispunt, Missie 3014, PATS!BOEM!, 
Studio Flits, Veilig Uitgaan = Veilig Thuiskomen, 
Verkeerscarrousel, Verkeersmarkt. 3D tripping car 
klassikaal, alcohol en drugs in het verkeer, Tracks, 
VROJ, Zeven Sloten.  KNMV Risico Herkennen. Veilig 
blijven fietsen test, driewielfiets ontdekdagen, 
voorlichting fietsspiegels, fietsclubs, e-bike trainings-
dagen, Het Nieuwe Fietsen, Zomerchallenge Drenthe, 
seniorenbeurs Mobiliteit & Veiligheid, Fietsvitaalkar, 
seniorenbuurttraject.

Ten minste 50% van de 
senioren is bijgeschoold 
over de nieuwe verkeers-
regels.

Doortrappen
Ondersteuning VVN/Unive fietsprojecten
Veilig blijven fietsen test, driewielfiets ontdekdagen, 
voorlichting fietsspiegels, fietsclubs, e-bike trainings-
dagen, Het Nieuwe Fietsen, Zomerchallenge Drenthe, 
seniorenbeurs Mobiliteit & Veiligheid, Fietsvitaalkar, 
seniorenbuurttraject.

Thema Hetrogeniteit in het verkeer

Ambitie Education Engeneering Enforcement Innovation

De provincie stimuleert de gemeenten 
om de wegen met gemengd gebruik aan 
te passen waar nodig.  Met name de 
50 en 60 km wegen. (nodig = wanneer 
de maximum snelheid in combinatie 
met gebruikers en weginrichting niet 
overeenkomt.) . 

Advies richting gemeenten 
rondom gemengd gebruik 50 
en 60 km wegen.

Ongevalvoorspeller

Alle Drentse wegbeheerders hebben 
een categoriseringsplan van wegen en 
fietspaden.

Advies richting gemeenten 
rondom het afstemmen van de 
gemeentelijke categoriserings-
plannen op de provinciale.

Vastgesteld categorise-
ringsplan van wegen en 
fietspaden

Het Drentse verkeerssysteem is zo 
ingericht dat het veilig gedrag en veilige 
interacties tussen verschillende modali-
teiten stimuleert.

Verkeersveiligheids-
campagnes
Regioprogramma
Communicatie rondom ADAS 

Inzet op geloofwaardige 
snelheidslimieten.

Bijlage 2 vervolg
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Thema Rijden onder invloed

Ambitie Education Engeneering Enforcement Innovation

Het niet onder invloed rijden in het 
verkeer is bij ten minste 90% van de 
Drenten de sociale norm. 

BOB campagne, zomercampagne
Ondersteuning VVN Bob teams
Ontwikkeling/inzet campagne lachgas
Communicatie rondom alcoholcontroles
PATS!BOEM!, Veilig uitgaan = Veilig 
Thuiskomen, Verkeerscarroussel, 
Verkeersmarkt, 3D tripping car klassi-
kaal, Alcohol en drugs in het verkeer

Controles rijden 
onder invloed, 
communi-
catie rondom 
controles rijden 
onder invloed

Er  wordt gebruik gemaakt van 
slimme en nieuwe handhavingstech-
nieken m.b.t. bestaande en nieuwe 
drugs zoals lachgas.

nzet nieuwe 
handhavings-
technieken

Stimuleren ontwik-
keling nieuwe 
handhavingstech-
nieken

Thema Verkeersovertreders

Ambitie Education Engeneering Enforcement Innovation

Er wordt 20% meer gehand-
haafd op VARAS*, o.a. door 
inzet van nieuwe technologie

Inzet nieuwe hand-
havingstechnieken
Werkgroep verkeershand-
having
Verkeershandhaving 
agenda lokale driehoek
DCV overleg

Stimuleren ontwik-
keling nieuwe hand-
havingstechnieken

Ten minste 90% van de Drenten 
heeft het gevoel dat zij bij 
overtreding van verkeersregels 
een boete riskeren.

Campagnes: snelheid, 
MONO, fietsverlichting, BOB
Communiceren over politie-
controles
Inzet snelheidsdisplays

Controleacties politie, 
communicatie over 
politiecontroles

Gebruik maken van 
slimme technieken 
die veilig weggedrag 
stimuleren met name 
gericht op snelheid en 
afleiding



20

Thema Technologische ontwikkelingen

Ambitie Education Engeneering Enforcement Innovation

De privacy kaders m.b.t. technologi-
sche apparaten zoals het alcoholslot 
zijn onderzocht en waar mogelijk 
aangepast zodat deze apparaten 
kunnen en worden ingezet.

Stimuleren onderzoek priva-
cykaders inzet technologische 
apparatuur ter bevordering van 
de verkeersveiligheid

Ten minste 20% meer gebruik van 
technologisch apparatuur ter bevor-
dering van de verkeersveiligheid 
zoals ISA en alcoholslot.

Communiceren over 
gebruik technolo-
gisch apparatuur ter 
bevordering van de 
verkeersveiligheid

Stimuleren gebruik technologi-
sche apparatuur ter bevordering 
van de verkeersveiligheid 
zowel voor auto als voor fiets 
(FIECONN, lanedeparture)

Ten minste 50% meer automatische 
handhavingssystemen.

Stimuleren inzet automa-
tische handhavingssy-
stemen. Communiceren 
gebruik automatische 
handhavingssystemen

Stimulering doorontwikkeling 
handhavingssystemen

Men weet bij aanschaf van een 
nieuw technologisch vervoers-
middel wat de risico’s en mogelijk-
heden zijn zodat er veilig gebruik 
van wordt gemaakt.

Communiceren 
gebruik ADAS

Stimuleren doorontwikkeling 
ADAS

Thema Onervaren verkeersdeelnemers

Ambitie Education Engeneering Enforcement Innovation

Ten minste 90% van de nieuwe 
bestuurders in aanraking geweest 
met verkeersveiligheidscampagnes 
of educatie.

 Inzet verkeersveiligheidscampagnes
Tracks, VROJ, VOMOL, KNMV Risico 
herkennen
Ondersteuning VVN verkeersveilig-
heidsacties

Scholieren, met name fietsers tussen 
10-14 jaar, gaan goed geïnformeerd 
en geïnstrueerd over de risico’s op 
weg naar school.

Fietsacties en verkeersveiligheids-
acties

Jaar Totaal Education/gedrag Engeneering/infra Enforcement/ 
handhaving

Innovation/ 
innovatie

2022 € 4.350.000 € 1.200.000 € 3.000.000 € 50.000 € 100.000

2023 € 7.250.000 € 1.200.000 € 5.900.000 € 50.000 € 100.000

2024 € 9.650.000 € 1.200.000 € 8.300.000 € 50.000 € 100.000

2025 € 8.450.000 € 1.200.000 € 7.100.000 € 50.000 € 100.000

2026 € 7.450.000 € 1.200.000 € 6.100.000 € 50.000 € 100.000

Totaal € 37.150.00 € 6.000.000 € 30.400.000 € 250.000 € 500.000

Bijlage 2 vervolg
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 Voorwoord

Drenthe is een plattelandsprovincie met een vervoersaanbod waar je trots op kan zijn! In 

Nederland en daarbuiten staan Drenthe en Groningen bekend om hun unieke combinatie van  

openbaar vervoer en hubtaxi, wat ervoor zorgt dat bewoners en bezoekers mee kunnen doen  

aan de samenleving. Want in Drenthe doet iedereen ertoe!

We willen dat mensen op een verkeersveilige, gezonde en betaalbare manier kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. Dat mensen die plekken kunnen bereiken die nodig zijn voor hun welzijn en welvaart. Dit is 

de missie van het Mobiliteitsprogramma 2021 – 2022, dat vorig jaar in de Staten is vastgesteld. Conform 

de afspraken die onderdeel uitmaakten van de besluitvorming, informeren wij u hierbij over de uitwerking 

van een van de pijlers uit het Mobiliteitsprogramma: Pijler 2 Mobiliteit op Maat. 

De komende 4,5 jaar  gaan we met een pakket aan maatregelen inspelen op de veranderingen met 

betrekking tot de mobiliteit in Drenthe. Verduurzaming en inclusiviteit zijn grote maatschappelijke 

opgaven die ook de mobiliteit zullen beïnvloeden. Om de voorzieningen bereikbaar te houden voor 

iedereen, moeten we inzetten op een breed aanbod van ‘passend’ vervoer en een goede toegankelijkheid 

hiervan. Dit is de centrale opgave van pijler 2 Mobiliteit op maat. 

Pijler 2 Mobiliteit op Maat omvat alle schakels in de openbare ruimte die reizigers gebruiken voor hun 

ketenreis. Plaatsen waar men van vervoermiddel verandert, zoals een hub, een carpoolplein, een deelauto 

locatie en een bushalte. Daarnaast maakt ook het integrale reis- en informatiesysteem (MaaS), dat de 

verschillende ketens met elkaar verbindt, onderdeel uit van deze pijler. Bij Mobiliteit op Maat kijken we 

niet alleen naar infrastructurele verbeteringen en/of een groter aanbod van mobiliteit. Ook het dichterbij 

brengen van voorzieningen maakt er onderdeel vanuit, zodat de leefbaarheid positiever wordt ervaren, 

men minder vaak hoeft te reizen en meer op de fiets kan doen.    

Er zijn natuurlijk sterke raakvlakken met de andere pijlers van het 

Mobiliteitsprogramma 2021 - 2030. Zo is verkeersveiligheid en sociale 

veiligheid een voorwaarde om deel te nemen aan de samenleving, is het 

wegen-, fiets- en openbaarvervoernetwerk de basis voor de bereikbaar-

heid en kan de verduurzaming van de mobiliteit worden gestimuleerd 

door het aanbieden van meer alternatieven en het verminderen van 

mobiliteit door voorzieningen en knooppunten meer met elkaar te 

verbinden. 

Het creëren van een inclusief en passend mobiliteitssysteem kunnen we 

als Provincie Drenthe niet alleen. Samenwerking met andere overheden, 

organisaties en vooral de burgers zelf, is een voorwaarde voor succes-

volle veranderingen qua leefbaarheid en bereikbaarheid in Drenthe en 

daar omheen liggende gebieden.
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 Leefbaarheid en bereikbaarheid

Twee termen die vaak samen worden gebruikt. Maar waarom? Omdat we in een land wonen waar we 

voor onze dagelijkse activiteiten van verschillende voorzieningen gebruik willen maken. Voorzieningen 

op het gebied van onderwijs, zorg, werk, cultuur, ontspanning of juist inspanning. Voorzieningen die we 

niet allemaal direct naast onze woning hebben. We moeten ons dus gaan verplaatsen, willen we gebruik 

kunnen maken van een voorziening. Een onderdeel van leefbaarheid kan vertaald worden in de bereik-

baarheid van voorzieningen. 

Optimaal mobiliteitssysteem
Jarenlang is er gewerkt aan een optimaal vervoersysteem in Groningen en Drenthe. Meer wegen, meer 

fietspaden, openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, parkeerplaatsen, ga zo maar door. Maar als de 

bereikbaarheid van een gebied goed is, ontstaat er een tweede beweging. De voorzieningen gaan zich 

verplaatsen. Bijvoorbeeld scholen gaan fuseren en trekken naar de grotere kernen. De scholieren kunnen 

vanwege die goede bereikbaarheid toch wel iets verder reizen. De school krijgt een groter invloedsgebied 

en daardoor meer leerlingen, wat heel efficiënt is vanuit het onderwijs. De afstand tot het onderwijs 

wordt echter groter, de mobiliteit neemt toe, er komt meer vraag naar infrastructuur en zodra de bereik-

baarheid weer op orde is, komt vaak de volgende fusieronde en begint het proces weer opnieuw. Je kan 

je dan ook afvragen of het altijd zo is dat een goede bereikbaarheid goed is voor de leefbaarheid. Juist 

een hele slechte bereikbaarheid, zoals op een eiland, zorgt ervoor dat de voorzieningen blijven. Maar ook 

dat gaat maar tot een bepaald niveau. Het moet wel betaalbaar zijn. 

Door de clustering van voorzieningen in grotere kernen ontstaan er daar weer andere problemen. De 

bereikbaarheid komt onder druk te staan door te weinig wegcapaciteit, oversteekbaarheid van wegen, te 

weinig parkeervoorzieningen, etc. Ook dit resulteert in een vraag naar meer of anders vormgegeven infra-

structuur, zoals zebrapaden, vrijliggende fietspaden, extra rijstroken, een extra bushalte of zelfs een hele 

buslijn. 

Vergelijkbare processen gebeuren ook bij huisartsenposten, ziekenhuizen, winkels, bedrijven, sport-

verenigingen en cultuurinstellingen. Begrijpelijk vanuit de desbetreffende sector, maar wel met nadelige 

gevolgen voor de gebruikers. Uiteindelijk ontstaat er een situatie dat de inwoners de leefbaarheid slechter 

beoordelen vanwege de steeds groter wordende afstand tot de voorzieningen. 

Goede bereikbaarheid alleen met een auto
Door de groter wordende afstand tot voorzieningen en de verspreiding van deze voorzieningenclusters 

over de regio, is de gebruiker heel afhankelijk geworden van de auto als vervoermiddel. Alleen met de 

auto kan men de dagelijkse agenda afwerken in de beschikbare tijd. Maar hoe zit het met de mensen  

die geen auto hebben, deze niet kunnen besturen of betalen? Hoe gaan die mensen dan naar de voor-

zieningen op afstand? Toch vaak met de auto. Men vraagt iemand in het gezin, familie of kennissenkring. 

Maar dit wordt steeds lastiger. De verplaatsingen nemen toe door het wegtrekken van de voorzieningen. 

Het aantal ‘vrijwilligers’ in de directe omgeving neemt af door kleinere gezinnen, familie die steeds meer 

op afstand woont en het afnemen van sociale contacten. Eerder sprak men elkaar wel in de plaatselijke 

supermarkt, de kerk of in de wachtkamer van de huisarts. Maar als die voorzieningen verdwijnen, dan 

verdwijnen ook de plaatsen waar men elkaar ontmoet. De wereld van veel mensen wordt daardoor 

steeds kleiner, zeker als men zelf minder mobiel wordt.
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Ervaringen uit de praktijk 
Het doelgroepenvervoer/hubtaxi is er natuurlijk als vangnet. Maar toch is dit geen oplossing voor alles. De 

gebruiker wordt bij huis opgehaald, naar een anonieme wachtkamer van een huisartsenpost gebracht en na het 

bezoek direct weer naar huis teruggereden. Heel efficiënt, maar wel afstandelijk. Uit verhalen van mensen hoor 

je ook dat ze zich bezwaard voelen om een taxi te bellen. ‘Moet er speciaal voor mij een taxi van ver komen, 

om mij een klein stukje verderop te brengen? Dan blijf ik wel thuis’. Ook wil men graag met een bekende reizen. 

Als men zelf geen vervoer heeft en men moet naar het ziekenhuis, dan vraagt men eerst rond in de familie, dan 

bij bekenden en als die allemaal niet kunnen, dan verplaatst men de afspraak in het ziekenhuis. De stap om te 

kiezen voor doelgroepenvervoer is blijkbaar voor een groep mensen te groot. 

Andere manier van organiseren
Het is mogelijk om ons systeem anders in te richten. Wat gebeurt er als het op een andere manier wordt 

benaderd. Sinds jaar en dag bestaat de mobiliteit uit de vraag: ‘Hoe kom ik van A naar B?’ Maar eigenlijk moet 

de vraag zijn: ‘Waarom moet ik naar B en waarom kan dat niet naar A komen?’ Met de huidige technologische 

ontwikkeling moet er toch een manier te vinden zijn om dit voor elkaar te krijgen. We kunnen al online afspreken 

met een arts, kunnen alles online kopen, onze bankzaken en verzekeringen online regelen, online vergaderen, 

online gesprekken voeren, ga zo maar door. Voor veel redenen om naar B te gaan zijn er al alternatieven. Maar 

daarin schuilt ook meteen een gevaar. Als we alles kunnen regelen vanuit huis, wie ontmoeten we dan echt? 

Wie zien we dan echt? Tijdens de coronacrisis is dat wel duidelijk geworden. De mens heeft behoefte aan sociaal 

contact en aan beweging. Daarom is alles vanuit huis regelen geen alternatief voor alles.    

Onderdeel van pijler 2 is ook het verminderen van mobiliteit om de leefbaarheid te verbeteren. Hierbij is het 

uitgangspunt: ‘We brengen de mensen niet naar de voorzieningen, maar de voorzieningen dichterbij de 

mensen’. Door het creëren van goed bereikbare locatie van voorzieningen, het liefst op fietsafstand van de 

mensen, kunnen we de mobiliteit beïnvloeden. Door in dorpen en wijken hubs te ontwikkelen waar men gebruik 

kan maken van verschillende voorzieningen, hoeft men daarvoor minder ver te reizen dan nu het geval is. En 

vaak is dit mogelijk door alleen het anders organiseren van bestaande voorzieningen. Bijvoorbeeld het geplande 

bezoek aan een huisarts. In veel dorpen is de huisarts verdwenen. Door het spreekuur door de huisartsen anders 

te organiseren, kan de mobiliteit worden verminderd. Niet de patiënten reizen een langere afstand naar een 

medisch centrum, maar alleen de huisarts reist naar een locatie dichterbij de mensen, bijvoorbeeld in een hub, 

welke gevestigd is bij een bestaande voorziening zoals een dorpshuis of sportkantine. De patiënten hebben zo 

weer een deel van de zorg in hun eigen dorp of wijk. Hét voordeel is dat men elkaar weer treft en beter leert 

kennen. Als men elkaar beter kent, zal men ook eerder iemand om hulp vragen en elkaar helpen.
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 Verbindingen met ander beleid 

Het beleid m.b.t. tot Mobiliteit op Maat staat niet op zichzelf. Het heeft veel raakvlakken met de andere 

pijlers van het Mobiliteitsprogramma 2021 – 2030 en andere beleidsvelden van de provincie Drenthe. Het 

beleid sluit ook aan bij ontwikkelingen bij andere overheden en organisaties.

Koppeling met Mobiliteitsprogramma 2021 - 2030
Mobiliteit op Maat verbindt de verschillende (infrastructurele) netwerken met elkaar om er voor te zorgen 

dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Essentieel is een verkeersveilige en sociaal veilige inrich-

ting van de openbare ruimte (pijler 1). We willen graag dat mensen naar buiten durven te gaan en gezond 

weer thuis komen. Door een goede aansluiting van het fietsnetwerk (pijler 3) en het Openbaar Vervoer 

(pijler 4) ontstaat er een volwaardig alternatief voor menig autorit en zorgt het voor een goede basis van 

het inclusieve en mobiliteitsaanbod. Het stimuleert ook het duurzaam reizen, wat nog versterkt wordt 

door het verminderen van mobiliteit door een beter aanbod van voorzieningen (pijler 5). De knooppunten 

in het mobiliteitssysteem worden niet alleen verder ontwikkeld voor reizigers, maar kunnen ook een rol 

spelen in de logistiek (pijler 6). Door bijvoorbeeld pakketpunten en boodschappenservice aan hubs toe te 

voegen, komen er minder bezorgdiensten in de woonwijken en kunnen klanten wanneer het hun uitkomt 

de bestelde goederen ophalen of terugbrengen.     

Koppeling met andere beleidsvelden
Door de ontwikkeling Mobiliteit op Maat ontstaan er knooppunten in de mobiliteit, maar ook in de 

samenleving. Het draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de collectieve basisvoorzieningen, één van 

de ambities van de Drentse Sociale Agenda. Maar ook de andere sociale ambities sluiten er goed bij aan, 

zoals het meer gemeenschappelijk gebruik van ruimten en multifunctionele voorzieningen (dorpshub). 

Het versterken van “naoberschap”, het versterken van het gewone leven in dorpen, buurten en wijken en 

natuurlijk het ondersteunen van kleinschalige mobiliteit oplossingen die de leefbaarheid bevorderen.

Onderdelen van Mobiliteit op Maat dragen bij aan verschillende beleidsdoelen van de provincie Drenthe, 

zoals:

• Uitbreiden aanbod deelmobiliteit (extra reismogelijkheden, bereikbaarheid voorzieningen)

• Aanbod elektrische deelauto’s (stimuleren duurzaam vervoer)

• Rookvrij Openbaar Vervoer en knooppunten (gezondheid)

• Watertappunten op hubs (JOGG - Jongeren op gezond gewicht)

• Gratis Wifi op hubs (beschikbaarheid digitale (reis)informatie)

• Ontwikkeling dorpshubs (versterken lokale voorzieningen – leefbaarheid)

• Vergroenen knooppunten (duurzame energie, biodiversiteit, klimaatadaptie)

Koppeling met Rijksbeleid
Mobiliteit op Maat sluit aan bij de landelijke thema’s op het gebied van Wonen en Stikstof. Het Rijk kijkt 

voor de grote opgave om extra woningen te bouwen naar bestaande en nieuwe mobiliteitsknooppunten. 

Door deze koppeling zijn de nieuwe woningen goed aangesloten op reeds aanwezige mobiliteitsnetwerken 

en zijn nieuwe bewoners niet afhankelijk van de auto. Stimuleren van duurzaam vervoer en het vermin-

deren van mobiliteit dragen bij aan het verlagen van de stikstofuitstoot en daarmee aan de klimaatdoelen 

die landelijk zijn vastgesteld.
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 Wat gaan we doen?

Belangrijke onderdelen van pijler 2 Mobiliteit op Maat  

zijn ketenmobiliteit, deelmobiliteit en knooppunten  

(carpoolplaatsen, bushaltes en hubs).

Ketenmobiliteit
Het combineren van verschillende ketens tot één reis kan een oplossing zijn voor een goede bereik-

baarheid van Drenthe. Maar het succes wordt bepaald door de zwakste schakel en vaak is dat het 

overstappen tussen de verschillende ketens. Combineren is niet zonder zorgen: overstappen, tijd in  

de gaten houden, vertragingen. Om deze zorgen voor een deel weg te nemen is actuele reisinformatie 

van groot belang. 

Om de reiziger goed te kunnen bedienen, is informatie over kosten, beschikbaarheid, en capaciteit van  

de verschillende ketens van belang. Daarom werken we aan de pilot Mobility as a Service (MaaS). 

Drenthe is samen met Groningen één van de zeven pilotgebieden in Nederland voor MaaS. Via dit 

systeem kunnen we in de toekomst een complete reis plannen, reserveren en betalen. Zo’n reis kan 

bijvoorbeeld een combinatie zijn van wandelen, met de eigen fiets of deelfiets, met de eigen auto  

of deelauto, met de bus, de trein. De pilot MaaS loopt nog tot het eind van 2022 en wordt de app  

geëvalueerd of deze aansluit bij de wensen van de gebruikers. 

Actie

- Na evaluatie pilot beslissing doorontwikkeling MaaS-applicatie.

Om de reiziger actuele reisinformatie te geven, zijn de hubs en veel haltes van het Hoogwaardige 

Openbaar Vervoer (HOV) voorzien van een Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS). Samen met 

de provincie Groningen en het OV Bureau Groningen Drenthe wordt een aanbesteding gehouden voor 

het beheer en onderhoud van de DRIS-panelen. 

Actie

- Aanbesteding van beheer, onderhoud en optimalisatie van DRIS in Drenthe. 

Maar in een inclusieve samenleving kunnen we niet volstaan met alleen MaaS en DRIS. Vanuit het hub 

programma wordt onderzocht hoe we de reiziger die niet lezen en/of een digitaal apparaat kan bedienen, 

toch van de juiste informatie kunnen voorzien. Want ook hier geldt: iedereen doet mee! 

Actie

- Onderzoek inclusieve informatie.
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Deelmobiliteit: van bezit naar gebruik
De deeleconomie doet snel z’n intrede. Toegang tot producten en diensten wordt belangrijker dan 

het daadwerkelijk bezitten van spullen. Dit blijkt uit de populariteit van bedrijven als Spotify en Netflix. 

Deelmobiliteit is kansrijk, omdat het goed past in de trend van bezit naar gebruik. Toch gaat de ontwik-

keling minder snel dan bijvoorbeeld het delen van woningen (AirBnB). De gehechtheid aan de eigen 

auto/fiets en het idee dat er geen vervoer beschikbaar is als je het nodig hebt, speelt daarbij een rol. De 

ontwikkeling bij fietsen gaat al sneller dan bij auto’s. Vooral in studentensteden zijn er bijvoorbeeld al veel 

Swapfietsen met de blauwe voorband en OV-fietsen te vinden. Het is de verwachting dat deelmobiliteit 

ook in Drenthe een rol gaat spelen in de mobiliteit. 

In september 2022 start de uitrol van deelauto’s in het gebied tussen Groningen – Vries – Borger – Hoogezand 

(Hondsrug Noord). Op 13 locaties zullen deelauto’s voor minimaal 2 jaar worden geplaatst, waarbij onder-

zocht wordt of er voldoende vraag is en/of het een goede toevoeging is voor de bereikbaarheid van de regio. 

Deze pilot is reeds gefinancierd door bijdragen van de provincie Drenthe, de Regio Groningen Assen en het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanbieder van de deelauto’s is de Century Autogroep. 

Voor deelfietsen op hubs wordt samengewerkt met bestaande aanbieders, zoals OV-fiets en plaatselijke 

fietsenzaken. Ook de recreatief ingestoken fietstransferia kunnen een mooie aanvulling zijn voor een 

inclusiever aanbod op hubs.

Actie

- Onderzoek deelfietsen in Drenthe in combinatie met recreatieve fietstransferia

- Evaluatie van de pilot deelauto’s Hondsrug Noord

- Eventueel verlengen en/of uitbreiden van het aanbod van deelauto’s

 

Knooppunten in het netwerk
De verbindende knooppunten in de ketenreis zijn belangrijk. Het zijn wisselplaatsen waar auto, openbaar 

vervoer, fiets en/of de wandelaar samenkomen en reizigers wisselen van of tussen vervoermiddelen. 

Des te beter, veiliger en toegankelijker de knooppunten zijn, des te makkelijker kunnen mensen gebruik 

maken van de netwerken die de knooppunten verbinden. Knooppunten binnen Mobiliteit op Maat zijn 

carpoolplaatsen, bushaltes en hubs. 
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In Drenthe liggen 53 carpoolplaatsen. Een blijvende actie is het beheren, monitoren en eventueel 

aanpassen van de carpoolplaatsen. Door veranderingen in het gebruik en/of de omgeving kan het 

aanbod niet meer voldoen aan de vraag. Samen met de gemeente wordt gekeken naar mogelijke aanpas-

singen. Indien de carpoolplaatsen niet meer worden gebruikt, kunnen deze mogelijk worden gesaneerd. 

Voorzieningen die juist veel worden gebruikt kunnen worden uitgebreid. Dit geldt ook voor aanvullende 

voorzieningen, zoals fietsenstallingen, informatiepanelen en afvalbakken. 

Actie

- Opwaardering en uitbreiding carpoolplaats Beilen-Noord

- Monitoring gebruik carpoolplaatsen

- Opwaardering, aanpassing of verwijdering carpoolplaatsen

 

In Drenthe zijn 2.027 haltes waar men reizigers de bus kunnen in- of uitstappen. Hiervan zijn er 328 

van de Provincie Drenthe. Samen met de wegbeheerders, de vervoerders en het OV Bureau Groningen 

Drenthe wordt het gebruik van de haltes gemonitord. Om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

te verbeteren, zijn de afgelopen jaren meer dan 46% van de haltes verhoogd tot 18 cm en voorzien van 

voldoende breed perron en toegangspaden (minimaal 1 meter). Hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen 

van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op dit moment worden de richtlijnen herzien. Indien 

gekozen worden voor andere richtlijnen of een hoger percentage toegankelijke haltes, zal dit financiële 

gevolgen hebben. We gaan ervan uit dat de Rijksoverheid hiervoor een substantiële bijdrage levert. 

Wijzigingen in de dienstregeling en/of lijnvoering kan gevolgen hebben voor de haltes. Nieuwe haltes 

worden toegankelijk uitgevoerd. 

Actie

- Opwaardering, aanpassing of verwijdering toegankelijke haltes.
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De belangrijke schakels in het netwerk zijn de hubs. In de basis plekken om over te stappen tussen 

Openbaar en Publiek Vervoer. Samen bieden ze in de gehele provincies Groningen en Drenthe deur-tot-

deur openbaar vervoer. Het aanbod op de hubs wordt verder uitgebreid afhankelijk van de vraag en de 

omgeving. Bijvoorbeeld met deelfietsen, deelauto’s, bewaakte fietsenstallingen en fietskluizen. Maar 

succesvolle hubs zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten/verblijven en waar voorzieningen aanwezig 

zijn die het dagelijks leven makkelijker maken. 

Hubs moeten uitnodigend zijn en als veilig worden ervaren. Het hub programma zet daarom in op ruimte-

lijke kwaliteit en meer voorzieningen. Hubs zijn plekken zijn waar mensen elkaar ontmoeten/verblijven en 

die daarom interessant zijn voor verdere ruimtelijke en economische ontwikkeling. Het huidige netwerk 

van 22 hubs vormt al een dekkend netwerk voor Drenthe, maar uitbreiding van het aantal is zeker een 

optie. Dit kunnen grote hubs zijn op regionaal niveau, waar de nadruk ligt op mobiliteit, maar ook kleinere 

hubs op dorps of wijkniveau, waar de voorzieningen juist belangrijk zijn. Mooi voorbeeld van het combi-

neren van voorzieningen en samenwerking tussen verschillende organisaties is de dorpshub Grolloo. De 

ontwikkeling hiervan kan een voorbeeldfunctie zijn voor andere dorpen/regio’s. Maar let wel; het is en 

blijft maatwerk!

Actie

- Onderzoek inclusieve reisinformatie, onderdeel pilot Bemensing Hubs

- Hub Gieten - verhogen sociale veiligheid en uitbreiding van voorzieningen

- Hub Roden - verbreding van functies bibliotheek en Welzijn Noordenveld

- Hub Borger - uitbreiding van voorzieningen & ontwikkeling Borger-Oost 

- Hub Rolde - clusteren en uitbreiding van voorzieningen

- Hub Dieverbrug - verhogen sociale veiligheid en uitbreiding van voorzieningen

- Hub Peize - uitbreiding van voorzieningen (gemeente Noordenveld)

- Hub Smilde - verhogen sociale veiligheid

- Hub Emmen station - vergroten fietsenstalling

- Dorpshub Grolloo - samenwerking dorpshuis, onderwijs, zorg en toerisme.
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 Hoe gaan we dat betalen?

Het uitvoeringsprogramma Mobiliteit op Maat geeft een overzicht van de werkzaamheden die de 

provincie Drenthe op het gebied van ketenmobiliteit, deelmobiliteit, hub-ontwikkeling en reisinformatie 

wil uitvoeren. De werkzaamheden zijn in totaal begroot op € 12.108.000,-. 

Voor het programma Hub | Groningen Drenthe is in de begroting 2022 € 2.000.000,- aan dekking 

opgenomen. Daarnaast heeft het Rijk een bijdrage van € 1.500.000,- beschikbaar gesteld voor de 

ontwikkeling van de Hub Borger in combinatie met de woningbouwontwikkeling in Borger.

De geplande werkzaamheden vragen, naast de beschikbare middelen, om een extra dekking van  

€ 4.928.000,- aan exploitatiemiddelen. Deze inzet financieren wij uit de reserve Mobiliteit. Daarnaast is 

zijn er € 3.680.000,- aan investeringen begroot, welke worden doorberekend aan de kapitaallasten van 

de provincie Drenthe. Met de toename van de kapitaallasten is al rekening gehouden in de meerjaren 

begroting. 

In onderstaande tabel is aangegeven op welke onderdelen wij extra inzet plegen.

Begroting pijler 2 Totaal Exploitatie Investeringen Bijdrage derden

Ketenmobiliteit

MaaS applicatie

DRIS-panelen

200.000

1.000.000

200.000

1.000.000

-

-

-

-

Deelmobiliteit 160.000 1.00.000 60.000 -

Carpoolplaatsen - - 250.000 -

Bushaltes 275.000 25.000 250.000 -

Hub programma

Algemeen/onderzoek

Hub Gieten

Hub Roden

Hub Borger

Hub Rolde

Hub Dieverbrug

Hub Peize

Hub Smilde

Hub Emmen station

Dorpshub Grolloo

Extra voorzieningen

Ontwikkeling dorp/wijkhub

1.028.000

710.000

750.000

3.500.000

335.000

225.000

165.000

80.000

270.000

550.000

425.000

250.000

2.963.000

40.000 

750.000

250.000

35.000

25.000

15.000

30.000

270.000

550.000

425.000

250.000

-

670.000

-

1.750.000

300.000

200.000

150.000

50.000

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 12.108.000 6.928.000 3.680.000 1.500.000

De investeringen in provinciale infrastructuur en eigendommen zullen leiden tot een toename van de 

beheer- en onderhoudslasten. Voor een schatting van deze extra kosten is gerekend met een percentage 

van 5%, oftewel € 184.000,-. Dit zal in het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) van team Beheer 

Wegen en Vaarwegen opgenomen moeten worden.
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Aanvullende middelen
Naast de reeds toegezegde bijdrage van het Rijk voor de hub Borger, wordt inzet gepleegd om extra 

bijdrage te ontvangen van derden. Kansen liggen hiervoor o.a. bij het OV Toekomstbeeld 2040.

Monitoring 
Om de effecten van onze inzet te monitoren maken we gebruik van de beschikbare databronnen, zoals 

het gebruik van het openbaar en publiek vervoer, DOVA Haltedata, de OV klantenbarometer en de 

Drentse leefbaarheidsmonitor van CMO STAMM. Daarnaast wordt landelijk gewerkt aan een databank 

voor knooppunten, waarbij inzicht mogelijk wordt in het aanbod van voorzieningen en de toegankelijk-

heid. 

Het gebruik carpoolplaatsen worden reeds gemonitord door de kantonniers van Beheer Wegen en 

Vaarwegen.
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 Uitvoeringsprogramma Fietsagenda

Voor u ligt de Fietsagenda. Dit is een uitvoeringsprogramma voor de fiets dat hoort bij pijler 3 ‘fiets als 

duurzaam alternatief’ van het Mobiliteitsprogramma Drenthe 2021 – 2030. In de Fietsagenda schetsen 

wij onze inzet op het thema fietsen voor de komende jaren. Daarmee willen wij een extra impuls geven 

aan de uitvoering van ons fietsbeleid. 

In het coalitieakkoord ‘Drenthe mooi voor elkaar!’ hebben we al eerste stappen gezet om het fietsen  

in Drenthe op een hoger plan te krijgen. In het Regiostedenfonds zijn middelen beschikbaar gesteld  

voor het verbeteren van fietsinfrastructuur in de binnenstad van de vier grote steden in Drenthe. Ook is 

ingezet op een extra kwaliteitsimpuls voor de integrale doorontwikkeling van Drenthe als fiets en wandel-

provincie.

Toch is de noodzaak om te investeren in de fiets onverminderd groot. Zo blijft het aantal ongevallen met 

fietsers in Drenthe hoog en stappen nog te weinig inwoners op de fiets. Maar er zijn ook kansen voor 

de fiets als oplossing van verschillende maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de stikstof en de 

woningbouwopgave en bij het bereikbaar houden van het landelijk gebied. 

Maatschappelijke bijdrage fiets
De fiets draagt bij aan diverse maatschappelijke opgaven en is daarmee een onmisbaar onderdeel van  

het integrale vervoersysteem. Inzetten op de fiets biedt kansen. Zo is fiets een gezond en duurzaam alter-

natief voor de auto, leidt de fiets als vervoermiddel tot minder uitstoot (stikstofopgave) en minder drukte 

in (binnen)steden en is de fiets een laagdrempelig, voordelig en praktisch vervoermiddel. Bovendien 

draagt de fiets bij aan de bereikbaarheid van centrumgebieden en nieuwe woonwijken (woonopgave) en 

is de fiets, in combinatie met het OV, in grote delen van Drenthe een goed alternatief voor de auto. Voor 

een fietsprovincie als Drenthe is de fiets ook nog eens goed voor de regionale economie.

Onderstaand figuur, dat is opgenomen in het document nationaal toekomstbeeld fiets, laat de  

verscheidene opgaven zien waaraan de fiets een bijdrage levert.
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Ter ondersteuning van het fietsbeleid is door het Kenniscentrum voor Mobiliteitsbeleid (KIM) een aantal 

‘fietsfeiten’ verzameld. Interessante gegevens voor de Fietsagenda zijn:

- Circa 28% van alle verplaatsingen die Nederlanders maken gaan per fiets. Voor Drenthe is dit getal 

circa 24%.

- Van alle fietskilometers is ruim een derde voor vrijetijdsdoeleinden en kwart voor werkverplaatsingen

- Steeds meer Nederlanders bezitten een E-bike. Van de 23 miljoen fietsen waren in 2022 bijna 5 miljoen 

elektrisch. In 2016 was dat nog 2 miljoen. 

- De helft van alle autoritten is korter dan 7,5 kilometer, van alle verplaatsingen met een afstand tot  

7,5 kilometer gaat een derde per fiets.

- De groei van het fietsgebruik voor verplaatsingen naar en van het werk komt vooral door grotere  

fietsafstanden

Verkeers(on)veiligheid
Het aantal ongevallen met fietsers blijft ook in Drenthe hoog. Onderstaande tabel geeft een overzicht 

van het aantal ongevallen met fietsen en het aantal fietsslachtoffers in Drenthe tussen 2016 en 

2021. Daarnaast weten we dat veel fietsongevallen niet worden geregistreerd en het werkelijk aantal 

ongevallen dus hoger ligt. 

Uit een analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (SWOV) blijkt dat meestal een combinatie 

van meerdere factoren tot een verkeersongeval leidt. Aan het ontstaan van een fietsongeval dragen 

factoren bij op het terrein van infrastructuur, voertuig en gedrag. Vaak is er ook een samenspel tussen 

onveilig gedrag van de fietser en onveilig gedrag van een andere verkeersdeelnemer. 

Modal Split
Het aandeel van de fiets in de modal split (verdeling over de verschillende vervoerwijzen) is in onze 

provincie lager dan het landelijk gemiddelde. Dat geldt zowel voor het aantal verplaatsingen per fiets als 

het aantal gereden fietskilometers. Onderstaande grafiek is afkomstig uit het onderzoek ‘onderweg in 

Nederland’ (ODIN). Dit is een jaarlijks onderzoek (enquête) naar de mobiliteit in Nederland. Voor de jaren 

2018 en 2019 is een vergelijking gemaakt tussen Drenthe (paars) en de gemiddelde van Nederland (rood) 

voor het aantal verplaatsingen. 
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Ook het aantal gereden fietskilometers is in Drenthe voor dezelfde periode lager dan het landelijk gemid-

delde, namelijk 5% in Drenthe versus 8% landelijk.
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 Verbindingen met (ander) beleid

Het beleid met betrekking tot de pijler ‘de fiets als duurzaam alternatief’ staat niet op zichzelf. Het 

heeft veel raakvlakken met de andere pijlers van het Mobiliteitsprogramma 2021 – 2030 en met andere 

beleidsvelden van de provincie Drenthe. Het beleid sluit ook aan bij ontwikkelingen bij andere overheden 

en organisaties.

Mobiliteitsprogramma Drenthe 2021 - 2030
Het Mobiliteitsprogramma Drenthe (december 2020) schetst 

de beleidsdoelstellingen voor een nieuw integraal mobiliteits-

beleid. Met de pijler ‘de fiets als duurzaam alternatief’ is de 

fiets een belangrijke schakel in het mobiliteitsbeleid. Ingezet 

wordt op vier uitgangspunten:

- Meer mensen op de fiets

- Veiliger fietsen

- Een compleet netwerk

- Op fietse: een aantrekkelijke, toeristisch fietsproduct.

Het mobiliteitsprogramma borduurt voort op de Fietsnota 

2014. De beleidsuitgangspunten die in deze nota zijn verwoord 

zijn voor een groot deel nog altijd actueel en vormen daarmee 

ook een basis voor deze uitvoeringsagenda. 

Het beleid met betrekking tot de pijler ‘Fiets als duurzaam alternatief’ staat niet op zichzelf. Het heeft veel 

raakvlakken met de andere pijlers van het Mobiliteitsprogramma. Zo focust het strategisch plan verkeers-

veiligheid vanuit de pijler ‘toegankelijke en veilige bereikbaarheid’ zich op provinciale (fiets)infrastruc-

tuur. Maatregelen als fietsenstallingen en deelfietsen op Hubs zijn ook van belang. Deze maatregelen 

vallen de pijler ‘Mobiliteit op maat’. Vanuit pijler 5 ‘duurzame oplossingen en innovatie is In het regio-

naal Mobiliteitsplan Drenthe (RMP) opgesteld. In dit plan zijn maatregelen benoemd om te zorgen voor 

vermindering van de CO2 uitstoot, zoals bijvoorbeeld de werkgeversaanpak ‘Drenthe reist Duurzaam’.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets
Vanuit de landelijke samenwerking in Tour de Force is het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) opgesteld. 

Dit document beschrijft op welke manier de fiets kan bijdragen aan de ruimtelijke en maatschappelijke 

opgaven in Nederland. Het schetst een gezamenlijk (landelijk) toekomstbeeld tot 2040 en brengt in 

kaart welke investeringen nodig zijn om het fietsgebruik de noodzakelijke, krachtige impuls te geven. 

En bovenal: hoe de samenwerking er uit zou moeten zien. Want om de kracht van de fiets te kunnen 

benutten is een schaalsprong fiets nodig. Om die te bereiken, zo stelt het NTF, zullen gemeenten, 

vervoerregio’s, provincies en het Rijk de komende jaren moeten samenwerken aan drie opgaven: 

1. het versterken van de fietsnetwerken,

2. het verbeteren van de stallingsmogelijkheden

3. het stimuleren van het fietsgebruik. 

Onderzoek Herijking fietsnetwerk Drenthe
Een belangrijke voorwaarde om de fiets op een hoger plan te krijgen is dat de fietsinfrastructuur op orde 

is. Het onderzoek ‘actualisatie en herijking Drents fietsnetwerk 2021’ vormt daarom een basis voor deze 

Fietsagenda. In dit onderzoek maakt bureau Sweco een inventarisatie van het Drentse fietsnetwerk. De 

rapportage ‘actualisatie en herijking Drents fietsnetwerk 2021’ geeft aan waar ontbrekende schakels 
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zijn in het fietsnetwerk, waar een kwaliteitsverbetering nodig is en waar kansen zijn voor de realisatie 

van doorfietsroutes. In het onderzoek lag de focus op utilitaire fietsroutes (schoolroutes en woon/werk 

verkeer). Bij het onderzoek waren de provincie Drenthe, alle gemeenten in Drenthe en de Fietsersbond 

Drenthe nauw betrokken.

VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap
‘Binnen de mobiliteit wordt de sociale agenda een belangrijk uitgangspunt; iedereen doet ertoe en 

iedereen doet mee. Binnen het huidige aanbod van mobiliteit is dit niet het geval. Reizigers met een 

beperking kunnen niet of moeilijk deelnemen aan het verkeer en daardoor ook niet of moeilijk aan de 

samenleving. Met de ratificatie van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap  

in 2006 is dit een belangrijke opgave geworden binnen de toekomstige ontwikkelingen in de mobiliteit, 

wat uiteindelijk moet bijdragen aan een inclusieve samenleving’. Voor de Fiets heeft dit onder andere 

consequenties voor de maatvoering van fietspaden en fietsenstallingen.

Uitgangspuntennotitie PS en discussieavond Jongeren adviesraad
In Provinciale Staten is de uitgangspuntennotitie voor de Fietsagenda behandeld. Dit bood alle fracties 

de mogelijkheid om Gedeputeerde Staten hun aandachtspunten ten aanzien van de inhoud van de 

Fietsagenda mee te geven. Veel gehoorde punten waren:

• Vooral veel aandacht voor fietsveiligheid, 

• Doorfietsroutes richting de steden, een sluitend netwerk is in deze eerste fase niet nodig

• Maak de doelen zo meetbaar mogelijk

• Leg ook een relatie met andere beleidsterreinen als Klimaat, energie, volksgezondheid, economie en 

wonen (ontsluiting woonwijken)

Jongeren adviesraad
Op 20 april is gesproken met de Jongerenadviesraad over de Fietsagenda. In groepen is gediscussieerd 

over verschillende thema’s. Belangrijkste uitkomsten van deze avond waren:

• Meer onderwijs over fietsgedrag/fietsveiligheid

• Meer/betere verlichting langs fietspaden

• Drenthe promoten als fietsprovincie en fietsen stimuleren

• E-bikes goedkoper

• Duidelijke grens tussen fietspad/berm/autoweg en verbreed fietspaden

• Verbreed fietspaden

De aandachtspunten van de jongeren adviesraad komen niet alleen terug in de Fietsagenda maar ook in 

het uitvoeringsprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
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 De Fietsagenda, wat gaan we doen?

Drenthe, dé fietsprovincie. Dat is al lang ons motto. De fiets is en blijft speerpunt binnen het mobiliteits-

beleid van Drenthe. In dit mobiliteitsbeleid zetten we in op onderstaande beleidsuitgangspunten en 

beleidsdoelen:

- Meer mensen op de Fiets; In tien jaar tijd neemt het aandeel van de fiets in alle verplaatsingen  in 

Drenthe met 20% toe (ijkpunt 2019 omdat 2020 als eerste Coronajaar niet representatief is)

- Veiliger fietsen; Samen naar nul verkeersslachtoffers (een duidelijk neerwaartse trend moet zichbaar 

zijn)

- Een compleet fietsnetwerk

- Een toeristisch aantrekkelijk fietsproduct; een positieve waardering van de (recreatieve) fietser ten 

aanzien van het fietsen in Drenthe (minimaal een 8 en in de top 3 van toeristische fietsprovincies)

Met investeringen in de Drentse fiets infrastructuur geven wij met de Fietsagenda een extra impuls aan 

het Drentse fietsbeleid. Maar ons beleid is breder. Daarom schetsen wij in de bijlage een overzicht van 

al onze beleidsinspanningen op het gebied van de fiets. De inzet van de Fietsagenda richt zich op de 

volgende onderdelen.

1. We investeren in doorfietsroutes
Steeds meer mensen hebben een E-bike of speedpedelec. Om het fietsen naar de grotere steden in 

Drenthe nog aantrekkelijker te maken willen we meerdere doorfietsroutes realiseren. Dit zijn comforta-

bele, brede en herkenbare routes op drukke trajecten die fietsers optimaal faciliteren zodat op afstanden 

tot 20 kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. Ervaringen met verschillende 

snelfietsroutes in Nederland laten zien dat het aantal fietsers met gemiddeld 29% stijgt door de aanleg 

van een dergelijke route. Ook in de regio Groningen Assen hebben we inmiddels ervaring opgedaan met 

een aantal doorfietsroutes. Daarom willen we de komende jaren inzetten op de realisatie van doorfiets-

routes naar de grotere steden in Drenthe. In een gezamenlijke verkenning met onze partners zijn onder-

staande routes als potentiële routes naar voren gekomen. 
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In de periode 2022 – 2027 willen we, met onze partners, circa 4 doorfietsroutes realiseren. Gezamenlijk 

onderzoeken we welke routes we op korte termijn kunnen realiseren. Op basis van een (plan)verkenning 

onderzoeken we voor iedere verbinding wat de voorkeursroute is. Daarbij betrekken we de omgeving en 

maatschappelijke partners als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Routes van gemeenten finan-

cieren we vanuit de exploitatiebegroting, provinciale fietspaden die worden opgewaardeerd tot doorfiets-

routes nemen we in de begroting op als investering. Deze worden (deels) gefinancierd vanuit pijler 1 van 

het Mobiliteitsprogramma.

Met deze inzet dragen we bij aan het beleidsuitgangspunt ‘meer mensen op de fiets’. Om het gebruik te 

monitoren voorzien we de routes van permanente tellussen. Om het gebruik van de routes te stimuleren 

brengen we ze via Drenthe reist duurzaam onder de aandacht bij werkgevers.

2. We in investeren in verkeersveiligheid voor fietsers
Verkeersveiligheid is van groot maatschappelijk belang. We zien helaas dat het aantal ernstig gewonde 

verkeersslachtoffers met name onder fietsers blijft toenemen, en dat de daling van het aantal verkeers-

doden stagneert. Het Rijk, de provincies en de gemeenten hebben samen met maatschappelijke partijen 

een nieuwe aanpak bedacht om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. In een strategisch plan 

verkeersveiligheid beschrijft iedere partner zijn inzet op verkeersveiligheid. Alleen door samen te werken 

kan de veiligheid in het verkeer worden verbeterd. Daarbij levert eenieder vanuit zijn eigen verantwoor-

delijkheid en kennis een bijdrage. 

Het provinciale uitvoeringsprogramma SPV zet voor de fiets onder meer in op het verbreden van fiets-

paden vanwege veiligheid en het veiliger maken van fietsoversteken. Het provinciale SPV is onderdeel 

van de uitvoeringsagenda voor de pijler ‘Toegankelijke en veilige bereikbaarheid’ dat u separaat aan deze 

Fietsagenda is aangeboden.

Omdat wij een verkeersveilige infrastructuur van groot belang vinden ondersteunen we met deze 

Fietsagenda de gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s SPV. We stellen voor iedere gemeente een 

bijdrage beschikbaar, aanvullend aan de Rijksbijdrage, zodat zij meer veiligheidsknelpunten in relatie  

tot de fiets kunnen oplossen. Voorbeelden van maatregelen zijn:

- veilige oversteken in 50-, 80, en 100 kilometer wegen

- het aanbrengen van markering en verlichting

- het saneren van verticale stoepranden en hoogteverschillen tussen verharding en berm

- het verbreden van fietspaden

- het aanbrengen van een gesloten verharding (asfalt of beton).

De bijdrage stellen we specifiek beschikbaar voor fietsmaatregelen. Met deze inzet dragen we bij aan het 

beleidsuitgangspunt ‘veiliger fietsen’.

3. We investeren in de verbetering van het hoofdfietsnetwerk
Het hoofdfietsnetwerk is opgebouwd uit de verbindingen op wijkniveau en verbindingen tussen de 

kernen, dorpen, steden en belangrijke functies (zie afbeelding). Het geheim van een goed functionerend 

hoofdfietsnetwerk is dat het met een beperkt aantal verbindingen en knooppunten een groot aandeel 

van de fietskilometers faciliteert. In het onderzoeksrapport van Sweco is aangegeven hoe het hoofdfiets-

netwerk in Drenthe eruitziet. Ook is een inventarisatie gemaakt van ontbrekende schakels in dat netwerk. 

Bij elkaar opgeteld betreft dat circa 150 kilometer waar, vanwege verkeersveiligheid of het verbeteren van 

de fietsbereikbaarheid, de realisatie van een fietspad wenselijk is. Om de kwaliteit van het hoofdfietsnet-

werk te verbeteren willen we voor deze ontbrekende schakels een bijdrage beschikbaar stellen. Hiermee 

kunnen we, in cofinanciering circa 50 kilometer fietspad realiseren. Fietspaden in schoolroutes geven we 

prioriteit. Voor de basisscholen kijken we daarbij ook naar het basisnetwerk.  
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Met deze inzet dragen we bij aan de beleidsuitgangspunten ‘veiliger fietsen’ en ‘compleet fietsnetwerk’.

4. we investeren gericht in recreatieve fietspaden
In het Collegeakkoord zijn via de investeringsagenda middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering 

van het recreatieve fietsnetwerk van gemeenten en terreinbeheerders in Drenthe. 

Bij de uitvoering van de regeling blijkt behoefte aan maatwerk, met name in natuurgebieden. 

Daarom willen we in samenwerking met gemeenten,  terreinbeheerders en Recreatieschap Drenthe 

gebiedsgerichte maatwerkplannen opstellen waarin de gewenste kwaliteit van de verschillende 

fietspaden (breedte en verharding) vooraf vastleggen. Op basis van de maatwerkplannen kunnen we 

gezamenlijk gerichter investeren zodat belangrijke schakels in het totale fietsnetwerk worden aangelegd 

c.q. voldoende kwaliteit behouden.  

Met deze inzet dragen we bij aan de beleidsuitgangspunten ‘compleet fietsnetwerk’ en ‘op fietse, een 

aantrekkelijk toeristisch fietsproduct’.
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 De Fietsagenda, hoe gaan we dat 
betalen?

Hiervoor hebben wij een beeld geschetst van onze brede inzet op het thema fiets. Met deze Fietsagenda 

zetten we een plus op het fietsbeleid van Drenthe. Hiervoor  alloceren we € 22,5 miljoen vanuit de 

bestemmingsreserve  Mobiliteit.  Hieronder is aangegeven hoe we de middelen verdelen over de 

verschillende onderdelen van de Fietsagenda. Genoemde bedragen zijn inclusief eventuele proceskosten.  

Wat Reserve Mobiliteit Hoe

Doorfietsroutes in en naar de steden € 12.500.000,-- In cofinanciering met gemeenten, vast te leggen 

in bestuursafspraken.

Lokale aanpak verkeersveiligheid (SPV) 

fiets

€ 5000.000,-- Een vaste bijdrage per gemeente op basis van 

een nader uit te werken subsidieregeling.

Ontbrekende schakels in hoofdfiets-

netwerk

€ 2.500.000,-- Als cofinanciering op basis van een nader uit te 

werken subsidieregeling.

Gebiedsgerichte maatwerkplannen 

recreatieve fietsinfrastructuur

€ 2.500.000,-- In cofinanciering met gemeenten en tereinbe-

heerders, vast te leggen in bestuursafspraken.

€ 22.500.000,--

Aanvullende middelen
Voor cofinanciering vanuit het Rijk en Europa houden we actief zicht op nieuwe subsidieprogramma’s. 

Kansen liggen er bij het woonakkoord (verbeteren fietsvoorzieningen in en rond de steden) en de 

stikstofopgave. Voor de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid zijn reeds middelen 

toegezegd. Op basis van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets willen we, via Tour de Force of in IPO verband, 

afspraken maken met het Rijk over financiële bijdragen aan het hoogwaardige fietsnetwerk in Drenthe, 

belangrijke recreatieve verbindingen en het opheffen/verbeteren van barrières in het fietsnetwerk zoals 

Rijkswegen en spoorlijnen.

Fietsmonitoring (SMART)
Om de effecten van onze inzet te monitoren maken we gebruik van de Drentse Fietsmonitor. Op die 

manier meten we of we de volgende doelen halen:

• 20% meer fietsverplaatsingen in 2030 ten opzichte van alle verplaatsingen in Drenthe;

• minder fietsongevallen (een duidelijke neerwaartse trend moet zichtbaar zijn).

In deze monitor nemen we alle beschikbare teldata van de fietspaden in Drenthe op. Zowel van de 

provincie als van gemeenten. Op basis van 21 vaste fietstelpunten (deze meten continu) kunnen we 

de trend van het gebruik van de fietspaden en de groei van het aantal fietsers in Drenthe meten. 

De Mobiliteitscijfers die het Kenniscentrum Mobiliteit (KIM) jaarlijks publiceert voegen we toe aan 

deze database. Daarnaast nemen we gegevens op over fietsongevallen in Drenthe, de beschikbare 

infrastructuur (kilometers fietspad), de beschikbare stallingsmogelijkheden (aantallen) en de waardering 

van de fietser zelf op basis van de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s die jaarlijks verschijnt.

Ook meten we het gebruik van de fietsenstallingen bij Hubs en OV haltes, bespaarde emissies, 

gezondheidseffecten en indirecte werkgelegenheid (fietsvakanties). 
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Tenslotte ontsluiten we onze fietsdata in de databank van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) 

en maken we gebruik van de innovaties die bij het NDW worden ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in 

fietsverplaatsingen.

Samenwerking
Zoals in deze Fietsagenda naar voren is gekomen, is de fiets een verbindend thema waar diverse partijen 

en organisaties actief mee zijn. De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met onze partners 

gewerkt aan een goed fietsklimaat in Drenthe. Ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid: 

het Rijk, wegbeheerders, de fietsersbond, maatschappelijke organisaties, uitvoeringsorganisaties en 

ondernemers. Die goede samenwerking zetten we de komende jaren graag voort. We zoeken daarnaast 

actief naar nieuwe vormen van samenwerking en de verbinding tussen partijen.
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Bijlage 

 Mobiliteitsprogramma pijler 3  
‘de Fiets als duurzaam alternatief’

De Fietsagenda is een uitvoeringsprogramma voor pijler 3 ‘de fiets als duurzaam alternatief’ van het 

Mobiliteitsprogramma. Met de Fietsagenda investeren wij in de Drentse fiets infrastructuur en geven 

daarmee een impuls aan het Drentse fietsbeleid. Maar ons beleid is breder. Daarom geven wij in deze 

bijlage een samenvatting van al onze beleidsinspanningen op het gebied van de fiets.

Meer mensen op de fiets
Voor het afleggen van korte afstanden wordt nu nog te vaak de auto genomen. We willen dat in tien  

jaar tijd het aandeel van de fiets in alle verplaatsingen in Drenthe met 20% toeneemt. We realiseren 

kwalitatieve infrastructuur, ook gekoppeld aan de OV-knooppunten (Hubs) en houden daarmee het 

platteland bereikbaar. Meer aandacht voor de fiets in combinatie met het toenemende gezondheidsbesef 

leidt tot daadwerkelijke verandering van gewoontegedrag. We stimuleren het fietsgebruik, bijvoorbeeld 

met goede campagnes waarin we mensen verleiden om op de fiets te stappen. Niet belerend maar  

uitdagend en uitnodigend. We ondersteunen programma’s om ouderen met de fiets langer mobiel te 

houden zoals Doortrappen. Met de werkgeversaanpak Drenthe reist duurzaam betrekken we bedrijven  

bij het bevorderen van het fietsgebruik in het (woon-)werkverkeer.

Veiliger fietsen
Veilig fietsen betekent dat iedereen ongehinderd en ongedeerd zijn bestemming bereikt. Van jong tot 

oud, van forens tot toerist. Dit doen we door het veiliger maken van de infrastructuur (o.a. het verbeteren 

van wegvakken, kruisingen, op drukke fietspaden en op schoolroutes die negatief scoren in risicoanalyses) 

en met goede doelgroepgerichte educatie en campagnes zoals BOB, MONO en ‘zet je licht aan’. We 

sluiten qua resultaat en aanpak aan bij het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV): Samen naar nul! We 

volgen de landelijke ontwikkelingen in innovatie die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en de 

sociale veiligheid van fietsers.

Compleet fietsnetwerk
Een compleet fietsnetwerk maakt het voor iedereen aantrekkelijk om op de fiets naar school of het werk 

te gaan. Of de fiets te gebruiken voor sociale doeleinden als winkelen, sporten of recreatie. 

Wat is compleet? Er is al ruim 2100 kilometer fietspad in Drenthe. Toch zijn er nog ontbrekende schakels 

in het netwerk die nodig zijn vanwege het verbeteren van de verkeersveiligheid of fietsbereikbaarheid. 

Ook zien we kansen voor hoogwaardige routes (doorfietsroutes) in en naar de stedelijke gebieden. 

We zorgen ervoor dat de bewegwijzering op orde is. Er zijn goede stallingsmogelijkheden in de centra 

en bij de overstap op het openbaar vervoer en op de grootste Hubs zijn fietskluizen beschikbaar. Voor 

fietsers is het aantrekkelijk als zij prioriteit krijgen bij verkeerslichten. Via het Regiostedenfonds hebben 

wij middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van fietsinfrastructuur in de binnenstad van de vier 

grote steden in Drenthe.
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Op Fietse: een aantrekkelijk Fietsproduct
Een aantrekkelijk toeristisch fietsproduct betekent dat toeristen naar Drenthe komen voor de uitstekende 

toeristische fietsvoorzieningen. Onze provincie heeft zich op het gebied van recreatief fietsen in de 

afgelopen decennia duidelijk geprofileerd als dé fietsprovincie. In het ANWB onderzoek 2022 scoort 

Drenthe een 8,5 en is daarmee volgens de deelnemers de beste provincie om te fietsen.  

Deze positie houden we graag vast! In de investeringsagenda 2019 – 2023 zijn daarom middelen 

beschikbaar gesteld voor de integrale doorontwikkeling van Drenthe als fiets en wandelprovincie 

waarmee we de beheerders van de fietspaden (gemeenten, natuurterreinbeheerders en private 

eigenaren) stimuleren hun paden te verbreden en van een duurzame ondergrond te voorzien. Daarnaast 

ontwikkelen we fietstransferia waar we diensten aanbieden voor de recreatieve fietsers. Samen met 

het Landelijk Fietsplatform bekijken we hoe we met icoonroutes in Drenthe aan de slag gaan. We 

volgen de ontwikkelingen rond het ‘Perspectief 2030 op bestemming Nederland ’ en focussen ons 

daarbij op ‘routenetwerken voor beleven en bewegen’. En we profileren Drenthe als locatie voor grote 

nationale en internationale fietsevenementen en wielerwedstrijden. Inmiddels zijn meerdere Nederlandse 

kampioenschappen en het EK Veldrijden in Drenthe verreden met de VAM berg als centraal middelpunt. 

In 2023 zijn we de gastprovincie van het EK Wielrennen. Een evenement dat kan fungeren als etalage 

voor de ontwikkelingen m.b.t. fietsen in Drenthe, voor interne en externe stakeholders en natuurlijk voor 

de inwoners van Drenthe.
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1. Introductie

Drenthe wordt in alle opzichten (h)erkend als ‘dé fietsprovincie’. De provin-
cie beschikt over een uitgebreid utilitair en recreatief fietspadennetwerk. Dit 
netwerk is door de jaren heen steeds verder uitgebreid en fijnmaziger gewor-
den. Met de komst van snellere fietsen (e-bikes, speed pedelecs, etc.) wordt 
het steeds belangrijker om ook een kwalitatief goed fietsnetwerk te hebben. 
De fiets is ook op de middellange afstand (tot 15-20 km) steeds vaker een 
volwaardig alternatief voor de auto. De fiets is niet alleen duurzaam, maar 
ook gewoon flexibeler, goedkoper, socialer en gezonder dan de auto.
In 2005 (Fietsplan Drenthe) en 2014 (Fietsnota 2014-2020, Drenthe fietst 
verder) is het Drentse fietsnetwerk beleidsmatig vastgelegd en ook nu, 
anno 2021, is er alle aanleiding om het fietsnetwerk opnieuw te actuali-
seren en te herijken. Enerzijds mist er een actuele categorisering van de 
fietspaden waardoor het lastig is om beslissingen te nemen c.q. te priori-
teren omtrent het gewenste kwaliteitsniveau. De ambitie van de provincie 
Drenthe is om het fietsnetwerk te optimaliseren en te onderzoeken waar 
aanpassingen aan het netwerk of nieuwe schakels gewenst of noodzake-
lijk zijn. Anderzijds spelen er diverse maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen waardoor de fiets steeds meer als slim en duurzaam 
vervoermiddel wordt gezien en het gebruik van het fietsnetwerk steeds 
gedifferentieerder wordt. 

Om het fietsnetwerk te actualiseren en te herijken is samen met de pro-
vincie, de gemeenten en de Fietsersbond (de stakeholders) het volgen-
de werkproces gevolgd (zie nevenstaande figuur):
 
1. Inventarisatie en analyse: een inventarisatie en analyse van de 
huidige situatie van het Drentse fietsnetwerk, zoals belangrijke her-
komst- en bestemmingslocaties en het gebruik. Gezamenlijk met alle 
stakeholders heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden.
2.  Ambitie: gezamenlijk met alle stakeholders heeft per regio een 
sessie plaatsgevonden om knelpunten van het huidige fietsnetwerk 
te inventariseren en de ambitie van het fietsnetwerk in de komende 
jaren te bepalen.

3. Richtlijnen en categorisering: per regio is besproken hoe het 
Drentse fietsnetwerk gecategoriseerd kan worden en welke richtlij-
nen hierbij horen. 
4. Definiëren opgaven: infrastructuur of routes die niet voldoen aan 
de richtlijnen zijn gedefinieerd als een opgave.
5. Definiëren opgaven: op basis van alle opgaven is een selectie 
gemaakt voor de prioritaire projecten per regio.

In hoofdstuk 2 wordt de meerwaarde van de fiets behandeld. In hoofdstuk 3 
wordt de relatie van Drenthe met de fiets in kaart gebracht. De categorise-
ring met bijbehorende kwaliteitsrichtlijnen wordt in hoofdstuk 4 weergegeven, 
waarna in hoofdstuk 5 een aanzet is gedaan voor het uitvoeringsprogramma 
door de ambitie te vergelijken met de huidige staat van het netwerk. In hoofd-
stuk 6 is een eerste verkenning gedaan naar de potentie, maatregelen en 
kosten van hoogwaardige regionale fietsroutes in de provincie, de zogenaamde 
doorfietsroutes. Hoofdstuk 7 bevat het uitvoeringsprogramma waarin per regio 
de meest prioritaire opgaven zijn opgenomen.
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De fiets als slim en duurzaam alternatief
De fiets heeft de wind in de rug: in Nederland hebben we bijna 23 
miljoen fietsen en ruim een kwart van alle verplaatsingen vindt op 
de fiets plaats. In diverse stedelijke regio’s in Nederland heeft de 
fiets een aandeel van 40-50% in de gemaakte verplaatsingen. Ste-
den en regio’s investeren dan ook volop in een betere positie voor 
de fiets en de fiets staat nadrukkelijk op de politieke agenda, ook in 
Drenthe. Door de opkomst van de e-bike en de speed-pedelec is de 
fiets ook op de middellange afstand (tot 20-25 km) steeds vaker een 
volwaardig en slim alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. 
De fiets speelt dan ook een cruciale rol in het bereiken van emissie-
vrije mobiliteit, maar is ook flexibeler, goedkoper, socialer en gezon-
der.

Enerzijds wordt ingezet op de aanleg van ontbrekende schakels en 
kwalitatief goede verbindingen om fietsgebruik te stimuleren, ander-
zijds is een gedragsverandering noodzakelijk om de doelgroepen de 
meerwaarde van fietsen te laten zien. Naast het op orde hebben van 
de infrastructuur (veiligheid, comfort, aantrekkelijkheid en directheid van 
routes) is het noodzakelijk om ook de herkenbaarheid van belangrijke 
fietsroutes te optimaliseren, zodat de forens gerichter verleid kan worden 
vaker de fiets te gebruiken.

Opkomst e-bike en speed-pedelec
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen voor de fietsbereikbaarheid is 
de opkomst van de elektrische fiets. De laatste jaren is de verkoop van 
elektrische fietsen fors toegenomen (zie nevenstaande figuur (bron: Bo-
vag/RAI)). In 2018 werd de e-bike zelfs voor het eerst meer verkocht dan 
de klassieke stadsfiets. Waar voorheen de elektrische fiets vooral door 
65-plussers en minder validen gebruikt werd, is de elektrische fiets in de 
afgelopen jaren definitief doorgebroken bij doelgroepen die voorheen om 
diverse redenen (imago, hoge kosten) geen gebruik maakten van een elek-
trische fiets (bijvoorbeeld scholieren en forenzen). 

2. De meerwaarde van de fiets

1. Introductie 
Drenthe wordt in alle opzichten (h)erkend als ‘dé fietsprovincie’ en is trots 
op haar status als 5‐sterrenfietsprovincie. De ambitie van het college van 
de provincie Drenthe is dit ook te blijven. De provincie beschikt over een 
uitgebreid utilitair en recreatief fietspadennetwerk. Dit netwerk is door de 
jaren  heen  steeds  verder  uitgebreid  en  fijnmaziger  geworden. Met  de 
komst van snellere fietsen (e‐bikes, speed pedelecs, etc.) wordt het steeds 
belangrijker om ook een kwalitatief goed fietsnetwerk te hebben. De fiets 
is  ook  op  de  middellange  afstand  (tot  15‐20  km)  steeds  vaker  een 
volwaardig alternatief voor de auto. De fiets is niet alleen duurzaam, maar 
ook gewoon flexibeler, goedkoper, socialer en gezonder dan de auto. 

In 2004 en 2014 is het Drentse fietsnetwerk opnieuw vastgelegd en ook nu, 
anno 2020, is het wenselijk het fietsnetwerk te actualiseren en te herijken. 
Er mist namelijk een actuele categorisering van de fietspaden waardoor het 
lastig is om beslissingen te nemen c.q. te prioriteren omtrent het gewenste 
kwaliteitsniveau.  De  ambitie  van  de  provincie  Drenthe  is  om  het 
fietsnetwerk  te  optimaliseren  en  te  onderzoeken  waar  nieuwe 
ontwikkelingen  gewenst  en/of  noodzakelijk  zijn, mede  in  het  licht  van 
ontwikkelingen als het steeds gedifferentieerder gebruik van het netwerk 
en verbetering van de herkenbaarheid. 

De  provincie  heeft  gezamenlijk  met  de  Drentse  gemeenten,  de 
Fietsersbond  en  Sweco  het  fietsnetwerk  geactualiseerd  en  herijkt.  Het 
resultaat  is  een  categorisering  van  het  Drentse  fietsnetwerk  met  de 
bijbehorende  uitgangspunten.  Ook  is  een  aanzet  gedaan  voor  het 
uitvoeringsprogramma door te analyseren waar de ambitie niet overeen 
komt met de huidige staat van het netwerk.  
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De stijgende verkoop van elektrische fietsen gaat gepaard met een halve-
ring van de verkoop van alle overige categorieën fietsen.
 
De laatste doorontwikkeling betreft de speed-pedelec. Hiermee kunnen 
snelheden van 45 km/uur worden gehaald waardoor de speed pedelec 
qua reistijd van deur-tot-deur nog meer een volwaardig alternatief voor het 
autoverkeer vormt. Het aantal verkochte speed pedelecs is vooralsnog 
echter zeer bescheiden ten opzichte van het aantal verkochte e-bikes (zie 
bovenstaande grafiek, bron: Bovag/RAI). Het verkoopaantal bedraagt 
circa 3-4.000 per jaar, minder dan 2% van het totaal aantal e-bikes. De 
komende jaren zal moeten blijken in hoeverre de speed pedelec door 
gaat breken bij een brede doelgroep. 

Recreatieve meerwaarde
Diezelfde fiets die dagelijks duizenden mensen naar hun werk, school, 
bushalte of station brengt, zorgt tevens voor plezier en ontspanning. 
Tussen de stedelijke regio’s heeft Drenthe een hoge landschappelijke 
kwaliteit. Deze landschappen vormen een aantrekkelijk vestigingskli-
maat voor de stedelijke regio’s. 

Net als voor woon-werk en woon-school verplaatsingen betreft het 
aantal gereden kilometers voor recreatief gebruik circa 40% van het 
totaal (bron: Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid, Mobiliteitsbeeld 2019). 
Het fietsgebruik (afgelegde afstand) is sinds 2010 toegenomen met 
ongeveer 4% tot ruim 15 miljard. Deze toename geldt vooral voor 
woon-werk- en vrijetijdsverplaatsingen.

Ondanks de verschillen tussen de motieven is het helder dat alle mo-
tieven gebaat zijn bij een stimulerende en fietsvriendelijke benade-
ring waarbij rekening gehouden wordt met overlap tussen de motie-
ven en de kansen die dit biedt. Binnen het kader van dit onderzoek 
is vooral de integratie van utilitaire en recreatieve fietsnetwerken 
relevant. Men fietst bij wijze van spreken vier dagen per week voor 
werk en/of onderwijs (van A → B → A) en drie dagen per week voor 
ontspanning, sport of recreatie (van A → B → C → D → A), waarbij 
utilitaire fietsers vaak rechtstreeks naar de stedelijke kernen gaan 
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over de hoofdfietsroutes en recreatieve fietsers de tegenovergestelde of diffuse 
routes kiezen het landelijk gebied in. De uitdaging ligt in het nemen van maat-
regelen waar meerdere doelgroepen baat bij hebben.

Kosten en baten opwaarderen infrastructuur
Uit diverse onderzoeken1) blijkt dat investeren in fietsinfrastructuur meerwaar-
de heeft voor de samenleving in brede zin en dat de voordelen verder reiken 
dan mobiliteit en duurzaamheid. Een breed Europees onderzoek uit 2016 
door de European Cyclists’ Federation laat zien dat de baten van het fietsen 
in Nederland uitkomen op meer dan € 77 miljard per jaar, terwijl de uitgaven 
van de gezamenlijk overheden ongeveer een half miljard per jaar bedragen. 
De grootste voordelen betreft de verbetering van de gezondheid van de 
bevolking en de daarmee bespaarde uitgaven aan volksgezondheid.

Om de kosten en baten van de fiets te kunnen kwantificeren zijn door 
Decisio in opdracht van het ministerie IenW MKBA waarderingskengetallen 
opgesteld (Waarderingskengetallen MKBA Fiets: state-of-the-art, 2017). De 
maatschappelijke kosten en baten als gevolg van het uitbreiden en verbe-
teren van het fietsnetwerk zijn hierin meegenomen.
De belangrijkste punten hierover zijn opgenomen in bijlage 1.

Conclusie: de meerwaarde van de fiets
De fiets is in trek en alles wijst er op dat dit de komende jaren alleen nog 
maar zal toenemen. Fietsen draagt bij aan leefbaarheid, bereikbaarheid 
en duurzaamheid. Mensen die meer fietsen zijn gezonder 2).en gelukki-
ger. En door meer mensen aan het fietsen te krijgen wordt een bijdrage 
geleverd aan het bereiken van klimaatdoelen. Diverse andere ontwik-
kelingen, zoals vergrijzing (de e-bike was in beginsel populair onder 
ouderen), de toenemende maatschappelijke aandacht voor gezondheid 
en milieu, en het reizen na Corona (waarbij de verwachting is dat er 
blijvend meer zal worden gefietst 3) maken dat het met het oog op de 
toekomst loont om nu te investeren in fietsinfrastructuur. 
1)    Zie onder andere: 
- The EU Cycling economy, European Cyclists’ Federation (2016);
- Samenwerken aan meer bereikbaar - Eindevaluatie van 6 jaar fietsstimulering in Zuid-Limburg
    2012-2017, Maastricht Bereikbaar (2018);
- Urban mobility from a human scale - promoting and facilitating active travel in cities, Sweco (2018)
2)  KIM, 2018, ”Fietsfeiten”
3)  KIM, 2020, ”Nieuwe inzichten mobiliteit en de Coronacrisis”
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3. Op fietse in Drenthe 

Landschappelijke structuur
De identiteit van Drenthe wordt bepaald door de ontstaansgeschie-
denis en de diversiteit aan landschapstypen. Drenthe heeft een 
afwisselend landschap met open vlaktes, veengebieden, landbouw, 
water, bossen en heide. Aantrekkelijke historische landschapsele-
menten als essen en beekdalen zijn in grote delen van Drenthe nog 
goed herkenbaar in het landschap. 

De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk 
bij aan een aantrekkelijk woon- en werkmilieu en is een belangrijk uni-
que selling point voor de toeristisch/recreatieve sector. Het landschap 
is rijk aan herinneringen van vroegere bewoning, kent karakteristieke 
bebouwingspatronen en heeft een hoge natuurwaarde. In Drenthe kan 
openheid, rust, ruimte en duisternis worden ervaren. Dit maakt het voor 
bewoners en bezoekers van de provincie Drenthe aantrekkelijk om er 
op de fiets op uit te trekken. 

Kernenstructuur
In de provincie Drenthe wonen circa 492.000 mensen, waarvan de 
meesten in de vier grootste kernen (Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel) 
of bovenlokale kernen met een ruim voorzieningenaanbod (Coevorden, 
Roden, Eelde-Paterswolde, Zuidlaren, Beilen en Klazienaveen). Al deze 
kernen hebben door concentratie van werk, onderwijs en voorzieningen 
een belangrijke verzorgende functie voor het omliggende gebied. Dit zo-
genaamde ommeland met kleinere kernen is relatief dunbevolkt (met circa 
188 inwoners per vierkante kilometer is Drenthe de meest dunbevolkte 
provincie van Nederland) en is voor voorzieningen grotendeels op de gro-
tere kernen aangewezen. Een goede, snelle en veilige bereikbaarheid van 
woon-, werk- en recreatieve locaties is daardoor extra relevant.
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Reismotieven
De concentratie van bevolking en voorzieningen heeft ook een positief 
effect op het aantal verplaatsingen per persoon per dag en het percenta-
ge van die verplaatsingen dat per fiets wordt afgelegd. In de figuren op 
pagina 8 staan deze gegevens voor Drenthe weergegeven (bron: OViN 
2013-2015). Uit de data valt te herleiden dat stedelijke gemeenten als 
Meppel en Assen aanzienlijk meer fietsverplaatsingen laten zien. Ge-
meenten waar de kernen relatief klein zijn en verspreid over de gemeen-
te liggen, kennen een lager aantal fietsverplaatsingen per persoon en is 
het percentage fietsverplaatsing inherent hieraan lager.

Daarnaast is inzichtelijk gemaakt wat de gemiddelde reisafstand per 
fietsverplaatsing per dag is en wat de gemiddelde reisduur is van die 
fietsverplaatsing. Wat opvalt is dat in Tynaarlo en Noordenveld per fiets-
verplaatsing verder gefietst wordt (respectievelijk 5,5 en 4,4 kilometer) 
dan in de rest Drenthe (gemiddeld 3,5 kilometer). Opvallend is dat ten 
opzichte van de overige Drentse gemeenten hier meer speed-pedelecs 
verkocht zijn.

De gemiddelde reisduur in Drenthe is 17,3 minuten per fietsverplaat-
sing. De reisduur in de gemeente Noordenveld is aanzienlijk groter 
dan dit Drentse gemiddelde. Ook in de gemeente Meppel wordt 
gemiddeld genomen langer gefietst, terwijl de gemiddelde reisafstand 
(2,6 kilometer) hier juist lager ligt dan het Drentse gemiddelde. In de 
gemeente Assen, Midden-Drenthe, Westerveld en Borger-Odoorn is 
de gemiddelde reisduur per verplaatsing onder het Drentse gemid-
delde. 

Bijna 60% van de fietsbewegingen in Drenthe heeft een utilitair 
doel, waarbij de reis hoofdzakelijk rechtstreeks, via de kortste weg 
naar de bestemming gaat. Utilitaire reizen zijn hoofdzakelijk de rei-
zen naar het werk (13%) of de school (23%), maar ook de fietstocht 
voor het winkelen (20%) is utilitair te noemen. Ruim 30% van de 
fietstochten heeft een recreatief of sociaal doel, namelijk voor fami-
liebezoek, sport, hobby, horeca, toeren, et cetera. Uiteraard wordt 
het utilitaire fietsnetwerk ook benut voor dergelijke recreatieve en 
sociale doeleinden. De overige 10% zijn de niet nader te specifi-
ceren fietsverplaatsingen.

sociaal, 
recreatief

32%

onderwijs
23%

werk
13%

winkelen
20%

overig
12%

Motief per verplaatsing
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De bereidheid voor de fiets als vervoersmiddel neemt af naarmate de 
afstand langer wordt. Voor de korte afstanden tot 7,5 kilometer wordt voor 
de helft van de verplaatsingen de fiets gepakt. Boven de 7,5 kilometer tot 
20 kilometer is dit aandeel in Drenthe echter nog maar 15%. Boven de 20 
kilometer wordt zeer sporadisch de fiets als vervoersmiddel gebruikt (2%). 
Echter, met de opkomst van de e-bike en speed pedelec zijn afstanden 
van 20 tot 25 kilometer gemakkelijker af te leggen met de fiets. De maxi-
male afstand met een ‘reguliere’ fiets ligt rond de 15 kilometer. Opvallend 
is dat (bijna) vanuit de gehele provincie binnen 25 kilometer fietsen één 
van de vier steden te bereiken is (zie nevenstaande figuur). 

Voor elke verplaatsing geldt dat met de e-bike ruim 40% verder gereisd 
dan met de gewone fiets, namelijk 5,1 kilometer per verplaatsing ten 
opzichte van 3,5 kilometer met de gewone fiets (KiM Mobiliteitsbeeld 
2019). Uiteraard bepaalt de mate waarin de fietser kan doorfietsen 
(wachttijden/ oponthoud bij kruisingen, voldoende brede fietspaden, 
goede kwaliteit) hoe snel ergens naar toe gefietst kan worden. De kwa-
liteit van het fietsnetwerk is naast de kwantiteit even zo belangrijk. 

Utilitair verplaatsingsgedrag
Het aantal inwoners per kern komt op hoofdlijnen ook overeen met 
het aantal arbeidsplaatsen, de grootste woonkernen bieden ook het 
meeste aantal arbeidsplaatsen. In nevenstaande figuur staan het 
aantal arbeidsplaatsen per postcode 4-gebied weergegeven. Assen, 
Emmen, Hoogeveen en Meppel zijn, naast de grote hoeveelheid 
inwoners, ook de steden met de meeste arbeidsplaatsen. Ook de 
bovenlokale kernen als Coevorden, Roden en Beilen hebben re-
latief veel arbeidsplaatsen. In de afbeelding rechts onder aan de 
pagina staat de woon-werkpendel weergegeven als herkomst en 
bestemming. Deze pendel is behoorlijk diffuus. Vanuit elke gemeen-
te in Drenthe gaan veelal meer dan 100 mensen naar elke andere 
gemeente in Drenthe. 

Ook is de herkomst van middelbare scholieren per kern inzichtelijk 
gemaakt. De onderwijsvoorzieningen zijn geclusterd in de steden 
en bovenregionale kernen.
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Recreatief verplaatsingsgedrag
Naast het utilitaire verplaatsingsgedag is er sprake van recrea-
tieve fietsverplaatsingen. Deze verplaatsingen zijn minder direct 
dan de utilitaire fietsverplaatsingen. Deze recreatieve fietsers 
zijn grotendeels de bewoners in Drenthe of vanuit de omliggende 
regio’s die op een vrij moment een ‘rondje om’ fietsen in Drenthe 
vanaf hun woning. De andere groep recreatieve fietsers zijn de 
bezoekers van Drenthe die hier (met of zonder verblijf) er op uit gaan 
om het landschap, de natuur en cultuur van Drenthe te beleven. Een 
belangrijk routenetwerk dat alle kernen en (horeca)voorzieningen met 
de natuur en het landschap verbindt is het fietsknooppuntennetwerk. 
De knooppunten en routes worden tevens weer gebruikt voor thema-
tische routes, vooral gerelateerd aan de landschappelijke kenmerken 
(bijvoorbeeld de Veenwoldsroute, Reestdal-route, Paterswoldsemeer, et 
cetera).

Het doel is de diverse recreatieve routes aan te laten sluiten op de re-
creatieve voorzieningen en de kernen in Drenthe. Hierbij moet gedacht 
worden aan de horeca, campings, hotels en vakantieparken, dagattracties 
(overdekte zwembaden, dierentuin, musea) en de natuur- en bosgebie-
den. In nevenstaande figuur staan de recreatieve trekpleisters weergege-
ven die een goede ontsluiting behoeven voor het recreatieve fietsverkeer.
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Gebiedsgerichte aanpak recreatief hoofdfietsnetwerk

Recreatieve fietsers hebben uiteenlopende wensen. Sommige 
fietsers willen juist de onverharde en halfverharde paden op-
zoeken (op een mountainbike of ATB) terwijl andere fietsers de 
voorkeur geven aan een breed, veilig fietspad voor zijn of haar 
e-bike. Wat wel overeenkomt is dat de recreant een rondje om 
wil fietsen. Aangezien de wensen zo divers zijn, is niet eenduidig 
hét recreatieve fietsnetwerk te definiëren. Daarom wordt geadvi-
seerd gebiedsgericht (bijvoorbeeld per recreatiegebied, Regionaal 
Landschap, natuurgebied of een andere vanuit recreatief oogpunt 
logisch afgebakend gebied) te inventariseren wat de ambitie is van 
dit gebied en in hoeverre de huidige situatie voor wat betreft de 
routenetwerken hier op aan sluit. 

De afbakening van de regio’s kan gebaseerd worden op landschap-
pelijke kenmerken, oriëntatie op voorzieningen en soort fietsgebruik 
(utilitair/recreatief). Voorbeelden van regio’s zijn het Drentsche Aa-
-gebied, de Veenkoloniën, het Reestdal, Bargerveen, et cetera. De 
doelen en wensen van het fietsgebruik en het netwerk kunnen per 
gebied verschillen. 

Voor het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek (Dwin-
gelderveld, Holtingerveld en Drents-Friese Wold en tussenliggend 
gebied) heeft deze aanpak reeds uitgewezen dat er gerichter in kaart 
gebracht kan worden of de kwaliteit en kwantiteit van de fietspaden 
in het gebied volstaat en of het fietsnetwerk functioneert, aansluitend 
bij de ambitie die er in het gebied is op het gebied van recreatie, land-
schap en natuur en beheer en onderhoud.
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4. Herijking categorisering     
 fietsnetwerk

Om duidelijkheid te geven wat de te verwachten kwaliteit is van een fiets-
route, om rekening te houden met groei van het fietsverkeer en om voor 
te sorteren op de toenemende snelheidsverschillen op het fietspad, is de 
huidige categorisering van het Drentse fietsnetwerk(zoals opgenomen in 
het Fietsplan Drenthe uit 2005) herijkt. 

Om de fiets een volwaardige plaats in het verkeerssysteem te geven en 
deze verder te versterken, is fietsvriendelijke infrastructuur onontbeer-
lijk: infrastructuur die directe en comfortabele verplaatsingen per fiets 
mogelijk maakt in een veilige en aantrekkelijke (verkeers)omgeving. 
Alleen dan is het mogelijk om te concurreren met de auto. In verschil-
lende onderzoeken is aangetoond dat goede fietsinfrastructuur leidt tot 
een hoger fietsaandeel in de modal split.

Het CROW heeft vijf hoofdeisen geformuleerd waaraan fietsvriendelij-
ke infrastructuur moet voldoen:
•  Samenhang: De fietsinfrastructuur vormt een samenhangend 

geheel en sluit aan op alle herkomsten en bestemmingen van fiet-
sers. 

•  Directheid: De fietsinfrastructuur biedt de fietser steeds een zo 
direct mogelijke route (omrijden blijft tot het minimum beperkt). 

•  Aantrekkelijkheid: De fietsinfrastructuur is zodanig vormgegeven 
en in de omgeving ingepast dat fietsen aantrekkelijk is. 

•  Veiligheid: De fietsinfrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid 
en de gezondheid (minimale blootstelling aan schadelijke stoffen) 
van fietsers en overige weggebruikers. 

•  Comfort: De fietsinfrastructuur zorgt ervoor dat fietsers zo min 
mogelijk hinder (verharding, extra inspanningen door hoogtever-
schillen, overlast van overig verkeer) en oponthoud (stoppen) 
ervaren. 
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Doorfiets-
routes

Hoofdfietsnetwerk

Basisnetwerk

Het doel van het Drentse fietsnetwerk is om op alle bovenlokale fietspaden te 
voldoen aan alle vijf hoofdeisen. Toch is het gewenst onderscheid te maken 
naar verschillende kwaliteitsniveaus. 
Elke fietsroute heeft namelijk een andere functie. Op bepaalde (utilitaire) rou-
tes is een zo direct mogelijke verbinding meer van belang, terwijl op andere 
(meer recreatieve) routes een aantrekkelijke route belangrijker is. Bij elke ca-
tegorie horen dan ook andere inrichtingseisen. Voorop staat dat het fietspad 
aan moet sluiten bij de Drentse maat. De intensiteiten zijn namelijk over het 
algemeen wat lager dan in de meer verstedelijkte delen van Nederland. 

Het CROW heeft met de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (2016) een onder-
scheid gemaakt tussen drie niveaus voor fietsinfrastructuur:
•  Snelle fietsroutes: hoogwaardige regionale hoofdfietsroutes om effici-

ente en comfortabele fietsverplaatsingen mogelijk te maken voor snelle 
fietsers over langere afstanden (tot circa 30 km). 

•  Hoofdfietsstructuur: de verbindingen op wijkniveau en tussen de ker-
nen, dorpen, steden en belangrijke functies. Het geheim van een goed 
hoofdfietsnetwerk is dat het met een beperkt aantal verbindingen en 
knooppunten een groot aandeel van de fietskilometers faciliteert. 

•  Basisstructuur: elke straat en ieder pad dat door fietsers kan worden 
gebruikt. Aan fietsers wordt de basiskwaliteit geboden

Gezamenlijk vormen deze drie niveaus het totale fietsnetwerk. De deel-
netwerken van lagere orde functioneren als aantakking op de netwerken 
van hogere orde.

In het Fietsplan Drenthe van 2005 is een heldere categorisering aan-
gebracht. De hoofdfietsstructuur is hier onderverdeeld in de primaire 
(A) en secundaire (B) hoofdfietsstructuur. In de Drentse Fietsnota van 
2014 is geen categorisering aangegeven. Met deze actualisatie en 
herijking van het Drentse fietsnetwerk wordt weer een heldere catego-
risering geïntroduceerd, bestaande uit een basisstructuur en hoofd-
fietsstructuur, aangevuld met hoogwaardige regionale hoofdfietsroutes 
(Doorfietsroutes). Voor de provincie Drenthe wordt deze categorise-
ring aangehouden:
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Doorfietsroutes Hoofdfietsnetwerk Basisnetwerk

Type voorziening Type voorzieningen Vrijliggend of solitair fietspad  
Fietsstraat

Vrijliggend of solitair fietspad  
Fietsstraat

Vrijliggend of solitair fietspad  
Fietsstraat
Fietsstrook

Geen aparte voorziening

Vindbaarheid / herkenbaarheid Ja, minimaal 2 continu herkenbare 
inrichtingselementen Nee Nee

Bewegwijzering Ja Ja Ja
Bundelfunctie van de route Ja Ja Nee
Omrijfactor Indien mogelijk 1,1, maximaal 1,2 Indien mogelijk 1,1, maximaal 1,2 Indien mogelijk 1,2
Ontwerpsnelheid (km/h) 30 30 30

Voorrang op kruisende wegen Ja, tenzij kruising van GOW of 
belangrijke verbindingswegen

Ja, tenzij kruising van GOW of 
belangrijke verbindingswegen Bij voorkeur

Wachttijden VRI's Maximaal 60 sec Maximaal 60 sec Maximaal 60 sec
Bermbreedte Voorkeur 6 meter, minimaal 3 meter Voorkeur 6 meter, minimaal 3 meter Bij kruisingen 6 meter
Bescherming tegen wind en 
verblinding Ja, passend in landschap Ja, passend in landschap Ja, passend in landschap

Omgeving aantrekkelijk beleefbaar Ja Ja Indien makkelijk mogelijk

Verlichting Bij kruispunten en discontinuïteiten Bij kruispunten en discontinuïteiten Bij kruispunten
Breedte fietspad (twee richtingen) 4,0 meter, minimaal 3,5 meter 3,0 meter 2,5 meter
Breedte fietspad (één richting) 3,0 meter, minimaal 2,5 meter 2,5 meter 2,0 meter
Breedte fietsstrook - - Bij voorkeur 1,7 meter
Bromfietsers / speed pedelac Toegestaan Indien mogelijk op rijbaan Indien mogelijk op rijbaan
Lijnmarkering bij tweerichtinspad Ja Ja Ja
Duidelijk herkenbare vormgeving 
kruispunten Ja Ja Ja

Vergevingsgezinde inrichting Ja Ja Ja
Verharding Gesloten Gesloten Gesloten
Schuilmogelijkheden Bij voorkeur Nee NeeComfort

Samenhang

CategoriseringType voorzieningenKwaliteitseisen 
provincie Drenthe

Aantrekkelijkheid

Veiligheid

Directheid
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1. Doorfietsroutes: comfortabele, brede en herkenbare routes op 
drukke trajecten die fietsers optimaal faciliteren, zodat op afstanden 
tot 20 kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de 
auto. Een doorfietsroute is een ‘plus’ op het hoofdfietsnetwerk.
2. Hoofdfietsnetwerk (utilitair en recreatief): routes  die kernen, 
dorpen, steden, stadscentra en hoogwaardige natuur- en recreatiege-
bieden met elkaar verbinden. De te verwachten intensiteit bepaalt de 
inrichting. Kernen met meer dan 1.000 inwoners, de Nationale Parken 
en Natura 2000-gebieden en de grootste recreatieve (dag)attracties  zijn 
aangesloten op het hoofdfietsnetwerk.
3. Basisnetwerk: de overige bestaande fietsroutes binnen de kernen 
en tussen de kleinere kernen. Voor dit netwerk is geen nadere analyse 
uitgevoerd.

Voor deze categorieën zijn kwaliteitsrichtlijnen opgesteld, mede op basis 
van de CROW-richtlijnen. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke 
Drentse situatie. Hier is bewust niet voor de term ‘kwaliteitseisen’ geko-
zen. De richtlijnen zijn een uitgangspunt die op voorhand voor de hele 
route gelden, maar gefundeerd kan afgeweken worden van de richtlijnen 
als de lokale situatie daarom vraagt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 
een beperkte inpassingsruimte op een bepaalde locatie op de route of er 
kunnen landschappelijke, ecologische of archeologische waarden aanwezig 
zijn die het verhinderen om het fietspad te realiseren volgens de richtlijnen. 
Deze locaties hebben geen gevolgen op de categorisering van de route als 
geheel.  

Fietsroutes buiten de bebouwde kom waar sprake is van gemengd verkeer 
(vaak aangeduid als plattelandswegen met 60 km zone) worden door gebrui-
kers vaak als minder prettig ervaren, vooral vanwege het veiligheidsaspect 
(grotere snelheids- en massaverschillen door hogere rijsnelheden, landbouw-
verkeer en lagere kruispuntdichtheid). Omdat in het buitengebied vaak wel 
sprake is van voldoende beschikbare fysieke ruimte zijn er meer mogelijkhe-
den voor vrijliggende infrastructuur. Zodra een dergelijke wegvak onderdeel 
uitmaakt van het hoofdfietsnetwerk of een doorfietsroute is een vrijliggend 
fietspad het uitgangspunt. Bij ondergeschikte functie en lage intensiteit van 
het gemotoriseerde verkeer is (incidenteel) menging van auto- en fietsverkeer 
mogelijk. Met een fietsstraat (binnen de bebouwde kom) of fietsweg (buiten de 

Doorfietsroutes 
Sinds 2007 zijn er in de Regio Groningen‐Assen enkele fietspaden richting 
de steden Groningen en Assen fietspaden verbreed naar 3,5‐4 meter met 
een  gesloten  verharding waarop men  comfortabel  en  snel  kan  fietsen. 
Tevens  zijn  deze  routes  zo  rechtstreeks  mogelijk,  hebben  ze  (zo  veel 
mogelijk) voorrang op autoverkeer, liggen ze verder van de hoofdrijbaan af 
en vindt gladheidsbestrijding als eerste plaats. Aan deze fietsroutes werd 
de benaming Fietsroutes Plus gegeven.  

Sinds  2019  worden  deze  fietsroutes  Doorfietsroutes  genoemd.  Ten 
opzichte van de Fietsroutes Plus zorgen de doorfietsroutes ook voor een 
verbinding van de hoogwaardige fietsroutes met de binnenstad, terwijl de 
Fietsroutes Plus aan de  rand van Groningen en Assen overgingen  in het 
stedelijke  fietsnetwerk.  Daarnaast  is  een  regionale 
herkenbaarheidsstrategie (huisstijl) opgesteld voor de herkenbaarheid van 
de fietsroutes.  

In de provincie Drenthe zijn enkele doorfietsroutes al aanwezig, zoals de 
route Assen  – Vries, Assen  –  Rolde, Groningen  –  Eelde‐Paterswolde  en 
enkele  tracés  van  de  doorfietsroute  tussen  Groningen  en  Assen  (‘De 
Groene As’).  

Er is bewust voor gekozen om deze ‘snelle fietsroutes’ geen snelfietsroutes 
of  fietssnelwegen  te  noemen, maar  doorfietsroutes.  Snelfietsroutes  of 
fietssnelwegen wekken negatieve gevoelens op door het bijvoegsel ‘snel’. 
Het wordt geassocieerd met ‘hoge snelheid’, terwijl bij de fietsroutes in de 
provincies Groningen  en Drenthe  sprake  is  van  het  kunnen  doorfietsen 
(goede  verharding,  fiets  meestal  in  de  voorrang,  etc.)  en  is  daarom 
gemakkelijker te gebruiken in de communicatie. 
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bebouwde kom) kan de positie van de fiets binnen een gemengd profiel verder 
versterkt worden. Uitgangspunt bij een fietsstraat is dat de snelheid van het 
autoverkeer zo veel mogelijk wordt beperkt (30 km/u binnen de kom en 60 
km/u buiten de kom) evenals de maximale intensiteit van het gemotoriseerde 
verkeer tot circa 500 motorvoertuigen per etmaal.

Doorfietsroutes
Sinds 2007 zijn er in de Regio Groningen-Assen doorfietsroutes (voorheen 
Fietsroutes Plus) gerealiseerd tussen de steden Groningen en Assen en de 
omliggende regio. Doorfietsroute zijn hoogwaardige fietsroutes van 3,5 - 4 
meter breed met een gesloten verharding waarop men comfortabel kan 
fietsen. Tevens zijn deze routes zo rechtstreeks mogelijk, hebben fietsers 
(zo veel mogelijk) voorrang op autoverkeer, liggen de paden verder van de 
hoofdrijbaan af en vindt bijvoorbeeld gladheidsbestrijding als eerste plaats. 
Daarnaast is een regionale herkenbaarheidsstrategie (huisstijl) opgesteld 
voor de herkenbaarheid van de fietsroutes. 

In de provincie Drenthe zijn al diverse doorfietsroutes gerealiseerd , zoals 
de routes Assen – Vries, Assen – Rolde, Groningen – Eelde-Paterswolde 
en enkele deeltrajecten van de doorfietsroute Groningen – Assen (‘De 
Groene As’). 

Het beoogde netwerk van doorfietsroutes in Drenthe, zoals ze op de 
volgende pagina is weergegeven, betreft een eindbeeld. Het netwerk is 
tot stand gekomen tijdens de startbijeenkomst de twee regionale ses-
sies en een separate sessie per regio over het doorfietsroutenetwerk. 
De aangemerkte routes zijn grotendeels al onderdeel van het hoofd-
fietsnetwerk, maar de doorfietsroutes kunnen eventueel ook hiervan 
afwijken door het realiseren van nieuwe infrastructuur. Daarnaast is de 
bijbehorende extra kwaliteit nog niet op alle corridors (volledig) gereali-
seerd. Oftewel, de route kan in de huidige situatie gefietst worden, de 
kwaliteit is echter nog niet overal optimaal om de belofte van doorfiet-
sen waar te kunnen maken (onvoldoende breed, onveilige punten, 
etc.). 

De Provincie, de Drentse gemeenten en de Fietsersbond hebben 
aangegeven dat nevenstaande routes de potentie hebben om opge-
waardeerd te worden tot doorfietsroute.

 
 
Doorfietsroute Status 

Assen-Groningen (De Groene As) Deels gerealiseerd, deels in voorbereiding 

Assen-Gieten Assen-Rolde gerealiseerd 
Rolde-Gieten wens 

Assen-Smilde-Meppel Wens 

Assen-Beilen Wens 

Assen-Norg-Roden Wens 

Assen-Borger Wens 

Groningen-Eelde-Paterswolde Gerealiseerd 

Groningen-Zuidlaren-Gieten Groningen-Haren gerealiseerd 
Haren-Gieten wens 

Groningen-Peize-Roden Grotendeels gerealiseerd, nog verbeteringen mogelijk 

Meppel-Hoogeveen Wens 

Meppel-Nijeveen (-Steenwijk) Wens 

Meppel-Staphorst-Zwolle In uitvoering 

Hoogeveen-Beilen Wens 

Hoogeveen-Emmen Wens 

Hoogeveen-Dedemsvaart Wens 

Emmen-Borger Wens 

Emmen-Coevorden Wens 

Emmen-Ter Apel Wens 

Emmen-Klazienaveen-Zwartemeer Wens 

 
 
Voor elke doorfietsverbinding is een mogelijke route in kaart gebracht en zijn diverse maatregelen 
onderzocht waarmee een bestaande route opgewaardeerd kan worden tot doorfietsroute. Zodra de 
gemeenten en de provincie een doorfietsroute nader gaan uitwerken, is het uiteraard van belang dat de 
omgeving en belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken worden in het proces. 
 
In dit hoofdstuk wordt tevens globaal inzichtelijk gemaakt welke investering hiervoor nodig is.  
 
Scenario’s 
In dit hoofdstuk komen drie scenario’s (goud, zilver en brons) voor de inrichting van de doorfietsroutes aan 
de orde, passend bij de Drentse maat en schaal, om globaal inzichtelijk te maken welke investeringen voor 
de doorfietsroutes nodig zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis en ervaring bij de inrichting en 
civieltechnische uitwerking van hoogwaardige regionale fietsroutes in heel Nederland en de nieuwste 
inzichten binnen kennisinstellingen (o.a. CROW, Fietsberaad, Rijksuniversiteit Groningen, Tour de Force).  
De scenario’s zijn opgebouwd aan de hand van de volgende thema’s die van belang zijn voor de 
herkenbaarheid, veiligheid, comfort, beleving en aantrekkelijkheid van doorfietsroutes: 
 Exclusiviteit/hiërarchie fietsinfrastructuur (vrijliggend fietspad of gemengd gebruik); 
 Veilige inrichting en geleiding (o.a. verharding, voorrang, markering); 
 Wayfinding en communicatie (o.a. bewegwijzering, naamgeving, branding). 
 
Deze drie thema’s worden in dit hoofdstuk nader toegelicht per scenario. De scenario’s geven inzicht in de 
verschillende ambitieniveaus die aangehouden kunnen worden voor de doorfietsroutes en de kosten die 
daarmee gemoeid zijn.  Deze ambitieniveaus zijn met alle gemeenten en de Fietsersbond per route 
besproken.  
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In de figuur op pagina 19 staat weergegeven wat het streefbeeld is van 
het doorfietsroutenetwerk. In hoofdstuk 6 en bijlage 2 bij deze rapporta-
ge is een nadere uitwerking van de doorfietsverbindingen opgenomen. 
Daarbij is geïnventariseerd welke maatregelen noodzakelijk zijn om 
deze verbindingen op te waarderen tot hoogwaardige regionale fietsrou-
tes en welke investeringen hiermee gemoeid zijn. 

Hoofdfietsnetwerk (utilitair en recreatief)
Het hoofdfietsnetwerk bestaat uit routes waarvan het gebruik hoofdzake-
lijk utilitair en uit routes waarvan het gebruik hoofdzakelijke recreatief is.

Utilitair hoofdfietsnetwerk
Op basis van een uitgevoerde analyse naar belangrijke herkomst- en 
bestemmingsgebieden van fietsers en de relatie hiertussen is een eerste 
stap gezet in het bepalen van het hoofdfietsnetwerk. Belangrijk hiervoor 
is geweest de herkomst- en bestemming van woon-werk verkeer (bedrij-
venterreinen, kantoorlocaties, aantal werknemers per postcodegebied) en 
woon-school verkeer (herkomst scholieren , middelbare scholen) en de 
locaties van winkelgebieden en dorps- en stadscentra met belangrijke voor-
zieningen, grote (dag)attracties en OV-knooppunten. 

Deze relaties tussen herkomst- en bestemmingsgebieden zijn vertaald naar 
de aanwezige infrastructuur en de fietsroutes. Hiervoor zijn de vastgestelde 
fietsnetwerk uit het Fietsplan Drenthe (2005) en de Fietsnota Drenthe (2014) 
als basis gebruikt en aangevuld met de recente verbetering of realisatie van 
fietsinfrastructuur. Daarnaast is dit netwerk vergeleken met de bestaande ge-
meentelijke en regionale fietsnetwerken (uit een GVVP, Fietsplan, Fietsnota, 
Bereikbaarheidsvisie, et cetera). Dit geactualiseerde provinciale hoofdfietsnet-
werk is vervolgens in diverse overleggen met de betrokken partijen (provincie 
Drenthe, gemeenten en Fietsersbond) besproken, aangepast en definitief 
gemaakt. Op basis hiervan zijn diverse nieuwe wensen voor aanpassing van 
het netwerk naar voren gekomen (ontbrekende schakels, verbetering bestaan-
de netwerk).
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Fietsnetwerk Drenthe 
Actualisatie en  herijking  Drents  fietsnetwerk  2020   

Het utilitaire hoofdfietsnetwerk is circa 1.275 kilometer lang, waarvan circa 
900 kilometer vrijliggend (brom)fietspad en 75 kilometer fietssuggestiestrook. 
De overige 300 kilometer betreft openbare weg zonder fietsvoorzieningen. In 
hoofdstuk 5 is een analyse uitgevoerd naar de huidige staat van het utilitaire 
hoofdfietsnetwerk en zijn de opgaven uitgewerkt.

Recreatief hoofdfietsnetwerk  
Recreatief fietsen is een verzamelterm voor verschillende vormen van 
fietsen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in toerfietsen, racefietsen, 
mountainbiken en ATB’en. Echter, als het gaat om het recreatieve fietsnet-
werk wordt hoofdzakelijk het netwerk voor de toerfietser bedoeld. 

Het recreatieve hoofdfietsnetwerk is lastig te duiden. Enerzijds bestaat er 
het fietsnetwerk van allerlei fietspaden, anderzijds is er een fietsknooppun-
tennetwerk van routes die gebruik maken van meerdere vormen van infra-
structuur, zoals de wegen in de bebouwde kom, landbouwwegen, paden in 
natuurgebieden en vrijliggende fietspaden. Het knooppuntennetwerk moet 
compleet zijn en het onderliggende fietsnetwerk moet vooral kwalitatief op 
orde zijn. Naar deze relatie tussen het recreatieve hoofdfietsnetwerk, het 
fietsknooppuntennetwerk en de (fiets)infrastructuur is vervolgonderzoek 
gewenst. Op pagina 13 staat weergegeven hoe deze verkenning naar het 
recreatieve hoofdfietsnetwerk gebiedsgericht kan plaatsvinden. 

Het fietsknooppuntennetwerk is een landelijk systeem en zit eenvoudig 
in elkaar. Het systeem gaat zelfs over de grens naar Duitsland. Als fiet-
ser heb je het zelf voor het zeggen en je kunt zelf je route bepalen. Het 
knooppuntennetwerk is voorzien van herkenbare groen/witte bordjes 
met het nummer van het knooppunt. Bij elk knooppunt staat een bord 
waar het netwerk op staat weergegeven en vanuit waar de fietser het 
vervolg van de route kan uitstippelen. Het fietsknooppuntennetwerk is 
inmiddels ruim 15 jaar oud, maar is begin 2020 aangepast, waardoor 
fietsers nu meer door de dorpen en steden komen om de gelegenheid 
te bieden een pauze te houden, een terrasje te pakken en winkels of 
musea te bezoeken.

Cijfers en trends recreatief fietsen in Drenthe

• Recreatieve fietsers geven Drenthe een 8,4. Het hoogste cijfer van Nederland.
• In Drenthe ligt ongeveer 2.300 kilometer vrijliggend fietspad, waarvan circa 1.000 

kilometer onderdeel uitmaakt van het  recreatieve fietsknooppunten-netwerk.

Drenthe.
• Bijna de helft van alle Nederlanders heeft een fietsdagtocht - van een uur of langer, 

• Drenthe heeft veel fietsevenementen: De Drentse Fiets4daagse, Drenthe200, de 
Slag om Norg, Superprestige Gieten, Gouden Pijl, Zuidenveldtour en de Ronde van 

• In Drenthe worden gemiddeld 7,2 miljoen recreatieve fietsritten per jaar gemaakt.
inclusief reistijd - voor het plezier gemaakt. 

• Circa 85% van de fietsritten vindt alleen of met z’n tweeën plaats.
• Een gemiddelde recreatieve fietsdagtocht duurt 2 uur en 12 minuten, gemid-

deld wordt 22,3 km afgelegd tijdens een recreatieve fietstocht.
• De weekenddagen zijn het populairst voor een recreatieve fietsdagtocht in Dren-

the; 19% van de fietsdagtochten wordt op een zaterdag ondernomen en 19% op 
zondag.

• Tijdens een recreatieve fietsrit wordt gemiddeld € 6,25 per persoon per activiteit uitge-
geven (exclusief degenen die niets uitgeven).



23

Fietsnetwerk Drenthe 
Actualisatie en  herijking  Drents  fietsnetwerk  2020   
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5. Opgaven utilitair      
 hoofdfietsnetwerk

In dit hoofdstuk zijn de ambities voor het utilitair hoofdfietsnetwerk 
over het bestaand netwerk gelegd. Op basis hiervan is in beeld ge-
bracht welke opgaven er liggen. Bij deze opgaven is gebiedsgericht 
gewerkt, waarbij Drenthe is opgedeeld in drie regio’s met bijbehorende 
gemeenten, tevens te zien in nevenstaande figuur.

Noord Drenthe: Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen 
Zuidoost Drenthe: Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden
Zuidwest Drenthe: Midden-Drenthe, Westerveld, Meppel, De Wolden 
en Hoogeveen 

De kwaliteit van het utilitair hoofdfietsnetwerk en de bijbehorende opga-
ven worden op vier onderdelen beoordeeld:

1. Netwerk
Het hoofddoel van het utilitaire hoofdfietsnetwerk in Drenthe is zoveel 
mogelijk de fietser een fietsinfrastructuur te bieden waar de fietser zich 
comfortabel voelt. Buiten de bebouwde kom is overal een vrijliggend fiets-
pad aanwezig. Binnen de bebouwde kom is het fietsen op de openbare 
weg ook een optie, mits de maximum snelheid hier 30 km/uur is. Zodra de 
snelheid binnen de bebouwde kom 50 km/uur of hoger is, is een vrijliggend 
fietspad een must.

2. Verharding
Naast de positie van de fietser op de weg, is het wegdeksoort een belangrijk 
aspect voor het comfort en veiligheid van het fietsnetwerk. Op de fietspaden 
met gesloten verharding (asfalt-, beton- of elementverharding kan de fietser 
in theorie comfortabeler en veiliger fietsen dan op halfverharde (o.a. schel-
pen) of onverharde paden (o.a. zand).  
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3. Breedte
Het derde aspect om de kwaliteit van het utilitaire fietsnetwerk te 
beoordelen is de breedte van het wegdek. Uitgangspunt is dat een 
eenrichtingenfietspad minimaal 2,5 meter en een tweerichtingenfiets-
pad minimaal 3 meter breed is.  

4. Veiligheidsknelpunten
Geïnventariseerd is waar op het utilitaire hoofdfietsnetwerk letselon-
gevallen hebben plaatsvonden in de periode 2014-2020 met een fiets, 
e-bike of snorfiets. Ondanks dat de registratiegraad van (fiets)onge-
vallen relatief laag is, geeft dit een indicatie van de veiligheid van de 
verkeerssituatie. 
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Noord-Drenthe
 
Algemene beschrijving gebied
In het gebied liggen een aantal grote kernen, te weten Assen, Roden, 
Norg, Eelde-Paterswolde, Zuidlaren, Tynaarlo, Gieten en Vries. Daarnaast 
zijn over de provinciegrens de plaatsen Veendam en Stadskanaal van 
belang voor het oosten van de regio. Hier zijn de meeste voorzieningen 
(o.a. winkels, scholen, publieke voorzieningen, bus- en/of treinstation, et 
cetera) aanwezig waar de omliggende kernen met een lager of geen voor-
zieningenaanbod hoofdzakelijk op zijn aangewezen. 

Kwaliteit utilitair hoofdfietsnetwerk
Netwerk
Buiten de bebouwde kom is in de regio Noord circa 180 kilometer aan 
vrijliggend fietspad aanwezig. Op de volgende routes buiten de bebouw-
de kom is er grotendeels sprake van gemengd verkeer, waar vrijliggen-
de infrastructuur voor de fiets ontbreekt (ontbrekende schakels):
 
Route Lengte (km)
Spijkerboor – Gieterveen – Gasselternijveen 10,0
Gieten – Gasselte (fietssuggestiestrook) 1,8
Ekehaar – Nijlande 2,1
Amen – Grolloo 2,8
Donderen – Yde (fietssuggestiestrook) 2,8
Peest – Zeijerveld 2,6
Assen – Hooghalen – Oranjekanaal (ventweg) 7,2
Peize – Paterswolde 2,6
Peizerwold – Eelderwolde 1,9
Roden – Roderwolde 3,4
Huis ter Heide – Veenhuizen  2,2
Westerveld – Veenhuizen 1,6
Annen – Gieten (ontbrekende schakel) 2,8
Totaal 43,8
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Afhankelijk van de intensiteitsverhouding tussen de fiets en het 
overig verkeer moet per situatie afgewogen worden door de 
gemeente en/of provincie of deze situatie wenselijk is voor een 
utilitair hoofdfietsnetwerk.

Wegdeksoort
Het gehele utilitaire hoofdfietsnetwerk in Noord-Drenthe bestaat 
uit gesloten verharding.

Breedte wegdek
De tweerichtingenfietspaden in Noord-Drenthe zijn over het alge-
meen rond de 3,0 meter breed. Van de bijna 180 kilometer fietspad 
buiten de bebouwde kom in de regio Noord-Drenthe voldoet ruim 
140 kilometer. Op enkele tracés wordt niet aan de richtlijnen vol-
daan die gelden voor het hoofdfietsnetwerk, zoals weergegeven in 
nevenstaande figuur. Onder andere de volgende tweerichtingenfiets-
paden voldoen op routeniveau niet aan de richtlijn van 3,0 meter of 
meer:
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Route Gemiddelde 
breedte (m)

Lengte (km)

Haulerwijk – Norg 2,5 3,7
Peize – Eelde-Paterswolde 2,5 2,0
Midlaren - Zuidlaren 2,5 1,3
Schipborg – Gasteren 2,0 3,3
Loon – Gasteren – Anloo 2,5 3,9
Nijlande – Rolde 2,0 1,2
Zeijerveld – Ter Aard 2,5 1,8
Assen – Ekehaar – Hooghalen 2,5 4,9
Grolloo – Schoonloo 2,5 3,7
Gieterzandvoort – Nieuwediep 2,5 3,1
Totaal 28,9

 

Veiligheidsknelpunten 
Op deze locaties hebben tussen 2014 en 2020 drie of meer (dodelijke) 
ongevallen plaatsgevonden:

Plaats Locatie Aantal ongevallen
Assen kruising Weiersstraat – Minervalaan 3

kruising Groningerstraat – Smetana-
laan

3

Groningerstraat 4
Groningerstraat 1 (dodelijk)

Tynaarlo Zuidlaarderweg (N386) nabij spoor-
wegovergang 

1 (dodelijk)

Papenvoort kruising N857 – Hogeveldweg 1 (dodelijk)
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 Zuidwest-Drenthe
Algemene beschrijving gebied
In het gebied liggen een aantal grote kernen, te weten Hoogeveen, Meppel, 
Beilen, Zuidwolde en Smilde. Hier zijn de meeste dagelijkse voorzieningen 
aanwezig, waar de omliggende kernen met een lager of geen voorzieningen-
aanbod hoofdzakelijk op zijn aangewezen.

Kwaliteit utilitair hoofdfietsnetwerk
Netwerk
Buiten de bebouwde kom is in de regio Zuidwest circa 260 kilometer aan 
vrijliggend fietspad aanwezig. Toch ontbreekt er buiten de bebouwde kom 
nog circa 100 kilometer fietspad. Op onderstaande tracés is er grotendeels 
sprake van gemengd verkeer, waar primaire infrastructuur voor de fiets niet 
aanwezig is:

Route Lengte (km)
Assen – Hooghalen – Oranjekanaal (ventweg) 7,2
Hoogersmilde – Beilen (fietssuggestiestrook) 8,5
Hoogersmilde – Appelscha (Drents deel) 1,5
Dieverbrug – Dwingeloo 1,1
Diever – Wittelte (Drentse Hoofdvaart) 2,7
Lhee – Spier (Spierigerweg/N855) (ontbrekende schakel) 6,9
Wapserveen – Wittelte 2,5
Dwingeloo – Ansen 1,1
Havelte – Oosteinde  2,5
Drentsche Hoofdvaart – Ruinerwold 2,3
Meppel – Nijeveen 2,1
Ruinen – Pesse 5,6
Echten – Zuidwolde 2,5
Wijster – Mantinge 6,2
Wijster – Drijber (via VAM-berg) – Hoogeveen 7,6
Garminge – Witteveen – Aalden 7,9
Kerkenveld – Dedemsvaart (Drents deel) 6,1
Elim – Dalerpeel (fietssuggestiestrook) 4,4
Totaal 78,7
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Afhankelijk van de intensiteitsverhouding tussen de fiets en het overig 
verkeer moet per situatie afgewogen worden door de gemeente en/
of provincie of deze situatie wenselijk is voor een utilitair hoofdfietsnet-
werk.

Wegdeksoort
Het gehele utilitaire hoofdfietsnetwerk in Zuidwest-Drenthe bestaat uit 
gesloten verharding. Er zijn geen deeltracés waar sprake is van halfver-
harding of onverharde paden.

Breedte wegdek
De tweerichtingenfietspaden in Zuidwest-Drenthe zijn over het algemeen 
rond de 2,5 á 3,0 meter breed. Op enkele tracés wordt niet aan de 3,0 me-
ter richtlijnen voldaan die gelden voor het hoofdfietsnetwerk, zoals weerge-
geven in nevenstaande figuur. 

Onder andere de volgende tweerichtingenfietspaden voldoen niet aan de 
richtlijn van 3,0 meter of meer:

Route Gemiddelde 
breedte (m)

Lengte 
(km)

Assen – Smilde 2,5 2,7
Smilde – Hooghalen 2,5 5,7
Noordwolde – Frederiksoord 2,5 2,2
Frederiksoord – Wapse – Diever 2,5 6,8
Wapserveen – Wittelte 2,5 3,6
Dwingeloo – Ansen (Dwingelderveld) 2,0 2,4
Eursing – Beilen – Spier 2,5 5,9
Lhee – Spier – Wijster 2,5 4,6
Beilen – Wijster 2,5 2,9
Beilen – Westerbork – Elp 2,5 7,3
Zwiggelte – Westerbork – Witteveen 2,5 6,2
Mantinge – Meppen 2,5 5,4
Meppel – De Wijk - Zuidwolde (verspreid op de route) 2,5 8,2
Koekange – Echten - Hoogeveen 2,5 5,3
Zuidwolde – Dedemsvaart (via Ommerweg/ Linderweg) 2,5 3,4
Totaal 72,6
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Veiligheidsknelpunten
Ten opzichte van de regio Noord- en Zuidoost-Drenthe vonden in Zuid-
west-Drenthe relatief veel dodelijke ongevallen plaats. Op deze locaties 
hebben tussen 2014 en 2020 dodelijke ongevallen plaatsgevonden:

Plaats Locatie Aantal ongevallen
Beilen Esweg 1 (dodelijk)
Oosteinde Wolddijk 1 (dodelijk)
Ruinerwold – Meppel Kruising Haakswold – Boerpad 1 (dodelijk)
Meppel Hoogeveenseweg 1 (dodelijk)
Hoogeveen Toldijk 1 (dodelijk)

kruising Zuidwoldigerweg - 
Mathijssensstraat

1 (dodelijk)

kruising Industrieweg - Edi-
sonstraat

1 (dodelijk)

Zuidwolde Hoogeveenseweg 1 (dodelijk)
Nieuwlande – Geesbrug Joh. Poststraat 1 (dodelijk)
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Zuidoost-Drenthe
Algemene beschrijving gebied
In het gebied liggen een aantal grote kernen, te weten Emmen, Coevorden, 
Klazienaveen, Emmer-Compascuum en Borger. Daarnaast zijn over de 
provinciegrens de plaatsen Ter Apel, Musselkanaal en Stadskanaal van 
belang voor het oosten van de regio. Hier zijn de meeste voorzieningen 
aanwezig, waar de omliggende kernen met een lager of geen voorzienin-
genaanbod hoofdzakelijk op zijn aangewezen.

Kwaliteit utilitair hoofdfietsnetwerk
Netwerk
Buiten de bebouwde kom is in de regio Zuidwest ruim 190 kilometer aan 
vrijliggend fietspad aanwezig. Toch ontbreekt er buiten de bebouwde 
kom nog circa 65 kilometer fietspad. Op onderstaande tracés is er gro-
tendeels sprake van gemengd verkeer, waar primaire infrastructuur voor 
de fiets niet aanwezig is:

Route Lengte (km)
Schoonloo – Borger – Buinen 4,6
Ees – Odoorn (gedeeltelijk via ventweg) 2,2
Ees – De Kiel 7,1
De Kiel – Odoornerveen – t Haantje 6,6
Schoonoord – Zweeloo (deels fietssuggestiestrook) 4,3
Witteveen – Aalden 5,9
Noord-Sleen – Sleen 0,8
Dalen – Achterste Erm (deels fietssuggestiestrook) 5,8
Nieuwlande – Dalerpeel – Coevorden 5,8
Coevorden – Gramsbergen 2,3
Klazienaveen – Emmer-Compascuum 2,5
Schoonebeek – Amsterdamscheveld 3,4
Totaal 51,3
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Wegdeksoort
Het gehele utilitaire hoofdfietsnetwerk in Zuidoost-Drenthe 
bestaat uit gesloten verharding. Er zijn geen deeltracés waar 
sprake is van halfverharding of onverharde paden.

Breedte wegdek
De tweerichtingenfietspaden in Zuidoost-Drenthe zijn over het 
algemeen rond de 2,5 á 3,0 meter breed. Van de ruim 190 kilome-
ter fietspad buiten de bebouwde kom in de regio Zuidoost-Drenthe 
voldoet ongeveer 120 kilometer aan de gestelde richtlijn van 3,0 
meter of meer. Op enkele tracés wordt buiten de bebouwde kom 
niet aan de 3,0 meter richtlijn voldaan die geldt voor het hoofdfiets-
netwerk, zoals weergegeven in nevenstaande figuur. Onder andere 
de volgende tweerichtingenfietspaden voldoen niet aan de richtlijn 
van 3,0 meter of meer:

Route Gemiddelde 
breedte (m)

Lengte 
(km)

Gasselte – Drouwen 2,5 1,2
Exloo – Tweede Exloërmond 2,5 2,9
Ees – Exloo 2,5 3,8
Exloo - Odoorn 2,5 1,2
Odoorn – Valthe 2,5 1,3
Odoorn - Klijndijk 2,5 1,5
Schoonloo – Schoonoord 2,5 5,4
Mantinge – Meppen 2,5 5,4
Zweeloo – Noord-Sleen – Emmen 2,5 3,2
Odoornerveen – ’t Haantje – Emmen 2,0 4,5
Noord-Sleen – ’t Haantje 2,0 1,6
Gees – Oosterhesselen – Sleen 2,0 5,7
Oosterhesselen – Verl. Hoogeveensche Vaart 2,5 2,2
Nieuwlande - Geesbrug 2,5 1,5
Sleen – Erm – Veenoord 2,5 2,5
Barger-Oosterveld – Klazienaveen-Noord 2,5 1,5
Coevorden – Schoonebeek – Weiteveen 2,5 10,5
Totaal 55,9
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Veiligheidsknelpunten
Op deze locaties zijn tussen 2014 en 2020 drie of meer ongevallen 
voorgevallen of vond een dodelijk ongeval plaats:

Plaats Locatie Aantal ongevallen
Barger-Compascuum Verlengde Oosterdiep OZ 

(N379)
3

Valthermond Zuiderdiep 1 (dodelijk)
Weerdinge kruising Dorpstraat – Buiskool-

straat
1 (dodelijk)

Barger-Oosterveld kruising Splitting – Dagpauwoog 1 (dodelijk)
Coevorden Burg. Van der Lelysingel 1 (dodelijk
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Conclusie opgaven utilitair hoofdfietsnetwerk
Per route is in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt waar in eerste instantie de 
opgaven liggen voor het utilitaire hoofdfietsnetwerk. Voor de drie regio’s in 
de provincie Drenthe kan het volgende geconcludeerd worden. 

1. Netwerk
Het utilitaire hoofdfietsnetwerk van Drenthe is ruim 1.275 kilometer lang. 
Op veel routes ontbreekt echter een vrijliggend fietspad. 
Per regio wordt het volgende geconcludeerd:
•  Regio Noord: circa 40 kilometer vrijliggend fietspad buiten de bebouwde 

kom ontbreekt (± 25% van het utilitaire hoofdfietsnetwerk in de regio).
•  Regio Zuidwest: bijna 80 kilometer vrijliggend fietspad buiten de be-

bouwde kom ontbreekt (± 30% van het utilitaire hoofdfietsnetwerk in de 
regio).

•  Regio Zuidoost: circa 65 kilometer vrijliggend fietspad buiten de be-
bouwde kom ontbreekt (± 33% van het hoofdfietsnetwerk in de regio).

In de regio Zuidwest en Zuidoost liggen relatief gezien de meeste opga-
ven, maar ook in de regio Noord is het noodzakelijk om nader te verken-
nen waar een fietspad noodzakelijk is.

2. Verharding
De verhardingstypen van het utilitaire hoofdfietsnetwerk in de provincie 
Drenthe komen overeen met de richtlijnen.
 
3. Breedte
Het utilitaire hoofdfietsnetwerk is gedeeltelijk op orde. Er zijn echter 
meerdere routes per regio waar de tweerichtingen fietspaden niet 
voldoen aan de richtlijn van 3,0 meter breedte. De fietspaden die 
hier niet aan voldoen zijn gemiddeld 2,5 meter breed. Ook komen in 
beperkte mate nog fietspaden in het utilitaire hoofdfietsnetwerk voor 
die circa 2,0 meter breed zijn. 
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Per regio wordt het volgende geconcludeerd:
•  Regio Noord: circa 30 kilometer fietspad buiten de bebouwde kom is smal-

ler dan 3,0 meter (± 15% van het utilitaire hoofdfietsnetwerk in de regio).
•  Regio Zuidwest: ruim 70 kilometer fietspad buiten de bebouwde kom is 

smaller dan 3,0 meter (± 30% van het utilitaire hoofdfietsnetwerk in de 
regio).

•  Regio Zuidoost: bijna 60 kilometer fietspad buiten de bebouwde kom is 
smaller dan 3,0 meter (± 30% van het hoofdfietsnetwerk in de regio).

Net als bij de aanwezigheid van vrijliggende fietspaden binnen het utilitai-
re hoofdfietsnetwerk hebben de regio’s Zuidoost en Zuidwest relatief de 
grootste opgaven op het gebied van verbreden van fietspaden binnen het 
utilitaire hoofdfietsnetwerk. Het is aan de desbetreffende gemeente (en 
langs provinciale wegen de provincie Drenthe) om een nadere afweging 
te maken of de verbreding van een fietspad hier een toegevoegde waar-
de is voor de huidige en te verwachten intensiteiten.

4. Veiligheidsknelpunten
Er is geïnventariseerd hoeveel ongevallen hebben voorgedaan binnen 
de regio’s. Aan het verkregen beeld zijn geen eenduidige conclusies te 
verbinden, mede doordat de registratiegraad van ongevallen laag is. 
Locaties waar meermaals (dodelijke) fietsongevallen hebben plaatsge-
vonden dienen nader verkend te worden om te kunnen concluderen of 
een aanpassing aan de verkeerssituatie gewenst is. 
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6. Scenario’s inrichting     
 doorfietsroutes

Het eindbeeld van het doorfietsroutenetwerk, zoals opgenomen in 
hoofdstuk 4 (zie ook nevenstaande figuur), is een weergave van de 
ambitie van de provincie en de Drentse gemeenten voor toekomstige 
doorfietsroutes. In dit hoofdstuk worden de potentie, de scenario’s met 
maatregelen en de totale kosten voor de mogelijke doorfietsroutes in 
Drenthe behandeld. Dit is een eerste verkenning. De komende periode 
kan nader onderzocht worden welke hoofdfietsroutes (of deeltracés) vol-
doende potentie bieden om daadwerkelijk op te waarderen tot doorfiets-
routes, wat de beste route is en welke doorfietsroutes prioriteit hebben 
om te realiseren. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan. 

Potentie
Om een beeld te schetsen van de relatie en vervoerspotentie van een 
doorfietsroute, is een analyse uitgevoerd naar het dagelijks utilitair ver-
keer, in hoofdzaak bestaande uit woon-werk en woon-school verkeer, 
oftewel pendelbewegingen (zie tabel op pagina 41). Uiteraard zijn er ook 
andere reismogelijkheden voor dit pendelverkeer, waaronder de auto en 
het openbaar vervoer, maar biedt dit een eerste inzicht in de maximale 
potentie van een doorfietsroute en een cijfermatige onderbouwing welke 
routes meer potentie hebben dan andere routes. Daarnaast zijn er meerde-
re argumenten denkbaar voor een prioritering van doorfietsroutes op basis 
van de opwaardering van de kwaliteit (aantrekkelijkheid, comfort, samen-
hang, directheid en veiligheid) van het huidige (hoofdfiets)netwerk en/of het 
realiseren van een nieuwe verbinding of schakel. 
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Doorfietsroute Status Potentie 
(ww/ws)

Assen-Groningen (De Groene As) Deels gerealiseerd, deels in voorbereiding
Assen-Gieten Assen-Rolde gerealiseerd

Rolde-Gieten wens
2.800

Assen-Smilde-Meppel Wens 4.400
Assen-Beilen Wens 3.500
Assen-Norg-Roden Wens 1.600
Assen-Borger Wens 3.000
Groningen-Eelde-Paterswolde Gerealiseerd
Groningen-Zuidlaren-Gieten Groningen-Haren gerealiseerd

Haren-Gieten wens
2.900

Groningen-Peize-Roden Grotendeels gerealiseerd, nog 
verbeteringen mogelijk

4.900

Meppel-Hoogeveen Wens 3.750
Meppel-Nijeveen (-Steenwijk) Wens 1.900
Meppel-Staphorst-Zwolle In uitvoering
Hoogeveen-Beilen Wens 3.500
Hoogeveen-Emmen Wens 5.900
Hoogeveen-Dedemsvaart Wens 1.000
Emmen- Borger Wens 3.000
Emmen-Coevorden Wens 8.000
Emmen-Ter Apel Wens 2.000
Emmen-Klazienaveen-Zwartemeer Wens 5.000

Voor elke doorfietsverbinding is een mogelijke route in kaart gebracht en 
zijn diverse maatregelen onderzocht waarmee een bestaande route op-
gewaardeerd kan worden tot doorfietsroute. Zodra de gemeenten en de 
provincie een doorfietsroute nader gaan uitwerken, is het uiteraard van be-
lang dat de omgeving en belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken 
worden in het proces.

In dit hoofdstuk wordt tevens globaal inzichtelijk gemaakt welke investering 
hiervoor nodig is. 
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Scenario’s
In dit hoofdstuk komen drie scenario’s (goud, zilver en brons) voor de in-
richting van de doorfietsroutes aan de orde, passend bij de Drentse maat 
en schaal, om globaal inzichtelijk te maken welke investeringen voor de 
doorfietsroutes nodig zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis en ervaring 
bij de inrichting en civieltechnische uitwerking van hoogwaardige regionale 
fietsroutes in heel Nederland en de nieuwste inzichten binnen kennisin-
stellingen (o.a. CROW, Fietsberaad, Rijksuniversiteit Groningen, Tour de 
Force). 
De scenario’s zijn opgebouwd aan de hand van de volgende thema’s die 
van belang zijn voor de herkenbaarheid, veiligheid, comfort, beleving en 
aantrekkelijkheid van doorfietsroutes:
•  Exclusiviteit/hiërarchie fietsinfrastructuur (vrijliggend fietspad of ge-

mengd gebruik);
•  Veilige inrichting en geleiding (o.a. verharding, voorrang, markering);
•  Wayfinding en communicatie (o.a. bewegwijzering, naamgeving, bran-

ding).

Deze drie thema’s worden in dit hoofdstuk nader toegelicht per scena-
rio. De scenario’s geven inzicht in de verschillende ambitieniveaus die 
aangehouden kunnen worden voor de doorfietsroutes en de kosten die 
daarmee gemoeid zijn.  Deze ambitieniveaus zijn met alle gemeenten 
en de Fietsersbond per route besproken. 

Vervolgens is voor elke route is per scenario uitgewerkt welke maat-
regelen toegepast kunnen worden om de verbinding op te waarderen 
tot een volwaardige doorfietsroute en wat de geschatte investerings-
kosten zijn. Op te merken is dat één route per corridor is uitgewerkt. 
Uiteraard zijn er  op de meeste corridors ook andere routevarianten  
mogelijk . 

In deze uitwerking ligt de nadruk op verschillende varianten met be-
trekking tot exclusiviteit/hiërarchie van de fietsinfrastructuur (vrijlig-
gend fietspad of gemengd profiel op wegvakken en kruisingen) om 
dat dit de meest bepalende kostenfactor is. 
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Exclusiviteit en hiërarchie fietsinfrastructuur
Exclusiviteit en hiërarchie in de fietsinfrastructuur houdt in dat het voor alle 
verkeersdeelnemers duidelijk is wat de positie van de fietser is ten opzichte 
van overige weggebruikers (fietsen op vrijliggend fietspaden of gemengd 
met het overige verkeer op dezelfde rijbaan). Hoofdprincipe voor veilige, 
comfortabele en aantrekkelijk doorfietsroute is dat er altijd sprake is van 
scheiding tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van 
wegvakken waarop sprake is van een beperkte hoeveelheid gemotoriseerd 
verkeer. In deze paragraaf wordt ingegaan op de exclusiviteit en hiërarchie 
op wegvakniveau en bij kruisingen.

Exclusiviteit en hiërarchie op wegvakken
Vrijliggende fietspaden
Exclusiviteit en hiërarchie op wegvakniveau betekent dat fietsers gebruik 
kunnen maken van vrijliggende fietspaden met voldoende breedte en zo 
min mogelijk te maken krijgen met afwisseling in profiel. Voor kwalitatief 
hoogwaardige fietsroutes zijn vrijliggende fietspaden noodzakelijk langs 
gebiedsontsluitingswegen, maar ook langs drukkere erftoegangswegen. 
Daarnaast is het gewenst om bochten met ruime boogstralen vorm te 
geven zodat fietsers minder hoeven af te remmen en veiliger door de 
bocht kunnen fietsen. Dit is gezien de toenemende populariteit van 
elektrisch fietsen en daarmee hogere gemiddelde fietssnelheden in het 
bijzonder van belang.  

Het ultieme dwarsprofiel biedt ruimte om naast elkaar te fietsen, in 
te halen, conflicten met tegenliggers te voorkomen en het bermon-
gevallen te vermijden. In de praktijk heeft een fietser circa 1 meter 
bewegingsvrijheid in de breedte nodig om veilig te kunnen fietsen 
(inclusief ‘vetergang’4)). Om met twee fietsers naast elkaar te kun-
nen fietsen is dus een 2 meter breed fietspad nodig. Om ook nog 
ruimte te bieden om in te halen is 1 meter extra nodig. Om daar-
naast voldoende ruimte te bieden aan tegenliggers en om uit te 
wijken, is een fietspad van 3,5-4 meter breed gewenst. In situaties 
met hogere fietsintensiteiten in beide richtingen is een breedte 

Basisbreedte 4,0 m
Toeslag hoge band/boom + 0,5
Toeslag hoge intensiteit + 0,5-1,0 > 3.000 fts/etm.
Reductie lage intensiteit - 0,5-1,0 < 1.000 fts/etm.

Flexibel profiel snelle fietsroutes 
(bron: CROW, Inspiratieboek snelle fietsroutes, 2016)

4)  Men fietst nooit kaarsrecht, er vinden altijd kleine stuurbewegingen plaats tijdens het fietsen

Dwarsdoorsnede 4 meter breed fietspad en optimale boogstralen
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van 4,5 tot 5 meter aan te bevelen. Dergelijke situaties komen in de 
Drentse context echter nauwelijks voor omdat hier in de praktijk geen 
intensiteiten van boven de 3.000 fietsers per etmaal voorkomen en 
nagenoeg overal sprake is van eenduidige spitsrichtingen (vanuit het 
buitengebied richting de centrale kern in de ochtend en in omgekeer-
de richting in de middag). 

Gemengd profiel
Op rustige erftoegangswegen in het buitengebied en in de bebouwde 
kom is vaak sprake van situaties waarin fietsers en gemotoriseerd ver-
keer de rijbaan delen (gemengd verkeer). Volgens het concept Duur-
zaam Veilig zijn dit vaak wegen die zijn ingericht als 30 km of 60 km 
zones. Enerzijds is dit een gevolg van een lage fietsintensiteit (en ook 
lage intensiteit gemotoriseerd verkeer) en een veelheid aan mogelijke 
routes (bijvoorbeeld een fijnmazig netwerk in de bebouwde kom). Ander-
zijds ontbreekt soms de fysieke ruimte voor een vrijliggend fietspad. 

Voor reguliere fietsroutes binnen de bebouwde kom is gemengd verkeer 
een acceptabele oplossing waarbij op rustige 30 km wegen de positie 
van de fiets verder versterkt kan worden door de straat her in te richten tot 
fietsstraat. Door een fietsstraat is en blijft de doorfietsroute duidelijk her-
kenbaar. Op een fietsstraat is de positie van de fietser in het profiel zoda-
nig dat deze de hoofdgebruiker is ten opzichte van het overige gemotori-
seerde verkeer (volgens het principe “auto te gast”), waarbij de vormgeving 
aansluit bij de fiets- en autointensiteiten. . 

Essentieel bij de toepassing van fietsstraten is dat sprake is van een geloof-
waardige situatie waarbij fietsers daadwerkelijk bovengeschikt/ hoofdgebrui-
ker zijn. Dat wil zeggen: de fietsintensiteit is hoog genoeg en de intensiteit 
van het gemotoriseerde verkeer is laag genoeg5). 
Ter plaatse van overgangen tussen een vrijliggend fietspad en een profiel 
gemengd verkeer dient de doorfietsroute herkenbaar te blijven als doorlopen-
de route.

Fietsstraat met twee rijlopers (breed profiel) en één rijloper (smal profiel)

5)  Het CROW Inspiratieboek snelle fietsroutes gaat in op fietsstraten op snelle fietsroutes en geeft aan dat 
het wenselijk is de maximale intensiteit van het gemotoriseerde verkeer te beperken tot circa 500 mvt/etmaal. 
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Fietsroutes buiten de bebouwde kom waar sprake is van gemengd 
verkeer (vaak aangeduid als plattelandswegen) worden door gebrui-
kers vaak als een obstakel gezien, vooral vanwege het veiligheidsas-
pect (grotere snelheids- en massaverschillen door hogere rijsnelheden, 
landbouwverkeer en lagere kruispuntdichtheid). Omdat in het buitenge-
bied vaak wel sprake is van voldoende beschikbare fysieke ruimte zijn 
wegbeheerders eerder geneigd om over te gaan naar een vrijliggende 
fietsstructuur. 

Toepassing van fietsstraten op plattelandswegen in het buitengebied zijn 
in Nederland zeldzaam: vaak rechtvaardigt de lage fietsintensiteit geen 
fietsstraatinrichting. Juist in het buitengebied is het principe van de fietser 
als bovengeschikt/hoofdgebruiker des te belangrijker vanwege bovenge-
noemde veiligheidsaspecten.Het CROW heeft in januari 2021 een notitie 
met aanbevelingen opgesteld voor fietsstraten buiten de bebouwde kom. 
Voor een veilige toepassing van dergelijke fietsstraten geldt: 

1. Alleen op hoofdfietsroutes/ doorfietsroutes;
2. Alleen op erftoegangswegen type 2 (60 km/uur, relatief smalle rijbaan);
3. Maximaal 1.000 motorvoertuigen per etmaal; 
4. Niet in combinatie met het hoofdnet van landbouwverkeer.

Scenario’s
In nevenstaande tabel zijn de drie scenario’s Goud, Zilver en Brons weer-
gegeven ten opzichte van een nieuw vrijliggend fietspad, het verbreden van 
een bestaand vrijliggend fietspad of de herinrichting van een wegvak met 
gemengd verkeer.
 

Samenvatting scenario’s exclusiviteit en hiërarchie op wegvakniveau
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Exclusiviteit en hiërarchie op kruisingen
De positie van fietsers op kruisingen is eveneens van groot belang voor de 
kwaliteit van doorfietsroutes. Kruispunten vormen, zeker in stedelijk gebied, 
een belangrijke belemmering om te kunnen doorfietsen en dus ook voor de 
kwaliteit van de route. Het beleid voor doorfietsroutes en overige fietsroutes 
dient wel met elkaar overeen te komen. In de provincie Drenthe is ervoor 
gekozen dat fietsers geen voorrang krijgen bij rotondes. Bij doorfietsroutes is 
dit ook het beleid.

Bij een doorfietsroute past een eenduidige voorrangssituatie met kruispunt-
vormen. Op kruispunten met ondergeschikte zijwegen kunnen doorfietsrou-
tes zonder meer voorrang krijgen. Bij gebiedsontsluitingswegen en roton-
des hebben fietsers geen voorrang.  

Ter verbetering van de herkenbaarheid van de fietsroute in het wegbeeld 
en het verhogen van de attentiewaarde kunnen ter plaatse van oversteek-
situaties diverse maatregelen worden genomen: 
•  Rotonde als kruispuntvorm heeft de voorkeur boven een regulier kruis-

punt.
•  De fietsoversteek verhoogd uitvoeren zodat kruisend verkeer moet 

afremmen (eventueel in combinatie met lokale snelheidsverlaging).
•  De fietsoversteek voorzien van een heldere en contrasterende kleur 

zodat de herkenbaarheid in het wegbeeld toeneemt.
•  De fietsoversteek voorzien van een middengeleider (alleen bij inten-

siteit hoger dan 8.000 motorvoertuigen per etmaal), zodat fietsers 
gefaseerd kunnen oversteken. Omdat slechts één rijrichting per keer 
wordt gekruist wordt het oversteken eenvoudiger en veiliger.

•  Voldoende opstelruimte voor gemotoriseerd verkeer daar waar fiets-
paden langs hoofdwegen zijwegen kruisen. 

Uiteindelijk zijn in nevenstaande tabel de drie scenario’s Goud, Zilver 
en Brons weergegeven ten opzichte van de exclusiviteit van fietsin-
frastructuur bij kruisingen, afgezet tegen kruising met hoofdwegen en 
zijwegen en binnen de bebouwde kom.

Inrichtingsprincipes kruisingen1. Exclusiviteit fietsinfra op kruisingen

2021-09-20

1

Scenario Kruising hoofdwegen Kruising zijwegen Bebouwde kom

Goud • Altijd rotonde, ovonde, VRI of 
ongelijkvloerse kruising

• Doorfietsroute in de voorrang, 
behalve bij GOW en rotondes 

• Rood, verhoging, middengeleider

• Overal 6 m opstelruimte
• Doorfietsroute in de voorrang
• Rood, verhoging, middengeleider

Herinrichting tot fietsstraat
(fiets = hoofdgebruiker)

Zilver • Handhaven kruispuntvorm
(Doorfietsroute niet in de 
voorrang)

• Rood, verhoging, middengeleider
• Maximum snelheid verlagen

• Doorfietsroute in de voorrang
• Rood, verhoging, middengeleider

Handhaven situatie
(alle verkeer gelijkwaardig)

Brons • Handhaven kruispuntvorm 
(Doorfietsroute niet in de 
voorrang)

• Rood markeren

• Doorfietsroute niet in de 
voorrang

• Rood markeren

Handhaven situatie
(alle verkeer gelijkwaardig)
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Inrichting doorfietsroutes door (historische) dorpskommen

Veel doorfietsroutes gaan door dorpskernen waar veelal sprake is van 
een gemengd profiel. Dit komt vooral voor bij de esdorpen met historische 
brinken in Drenthe.

Het gemengde profiel houdt in dat alle verkeersdeelnemers gelijkwaardig 
zijn, vaak benadrukt door een passende inrichting als 30 km zone, ter-
wijl het concept van fietsstraten nog een stap verder gaat (de fietser is 
bovengeschikt). Beide concepten zijn maatwerk waarbij rekening gehou-
den moet worden met de lokale omstandigheden (ruimtelijke kenmerken, 
stakeholders, etc.). 
De scenario’s zijn dan ook gemaakt met het oog op het voeren van de 
discussie op welke wijze een doorfietsroute het beste ingepast kunnen 
worden in de bestaande dorpskommen, rekening houdend met de 
aanwezige omgevingswaarden. In het vervolgtraject moet dit nader 
verkend worden.

De brink in Rolde
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Veilige inrichting en geleiding
Naast het realiseren van een veilige fietsinfrastructuur op wegvakken 
en kruisingen is ook de veilige inrichting van de fietspaden zelf van 
belang. Het gaat hierbij om de volgende inrichtingselementen:
•  Soort verharding, waarbij een effen, vlak fietspad van gesloten ver-

harding (beton of asfalt) de voorkeur heeft. 
•  Verlichting en zichtbaarheid van het fietspad is bepalend voor de 

veiligheid en aantrekkelijkheid van een doorfietsroute. Om onnodige 
aantasting van de landschappelijke kwaliteit in het Drentse buiten-
gebied tegen te gaan (bijvoorbeeld door lichtvervuiling) wordt niet 
op de gehele route verlichting toegepast maar alleen op kruispunten 
en oversteekpunten (lichtmasten) en bij knelpunten zoals bochten of 
onoverzichtelijke punten (begeleidende verlichting in het wegdek). 

•  Naast verlichting is ook markering van belang. Met behulp van kant- 
en asmarkeringen worden de contouren van het fietspad duidelijker 
gemaakt en wordt een veilige scheiding aangebracht tussen het fiets-
pad en de berm en tussen tegengestelde rijstroken. 

•  Het toepassen van afscherming en voldoende fysieke ruimte tussen de 
hoofdrijbaan en het fietspad draagt bij aan het gevoel van veiligheid en 
comfort (tegengaan verblinding door koplampen van het autoverkeer). 
De keerzijde is dat beplanting het gevoel van sociale onveiligheid kan 
vergroten en dat door bladval en wortelopdruk vaker onderhoud nodig is 
aan het fietspad.  

•  Het realiseren van voldoende ruime obstakelvrije zones en (vrijwel) vlak-
ke, overrijdbare kantopsluiting zonder opstaande randen ter voorkoming 
van bermongevallen (vergevingsgezinde bermen).

Ondanks dat keuzes met betrekking tot dit thema behoorlijke verstrekkend 
kunnen zijn, zowel ruimtelijke als financieel (met name breedte van een 
tussenberm) is er in dit stadium nog geen nadere uitwerking van een veilige 
inrichting en geleiding per routegemaakt. Per route zal in het vervolgtraject 
op basis van de huidige inrichting en beschikbare ruime een scenario geko-
zen moeten worden die het beste aansluit bij de fysieke omstandigheden en 
zorgt voor een veilige fietsroute. 

2. Veilige inrichting en geleiding
• Kant- en asmarkering

• Gesloten verharding (asfalt of beton)

• Bermen (obstakelvrij, vergevingsgezind)

• Verlichting
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In tabel op de vorige pagina zijn de drie scenario’s Goud, Zilver en 
Brons weergegeven ten opzichte van de veilige inrichting en gelei-
ding, afgezet tegen de zichtbaarheid, afscherming van de hoofdrij-
baan, zijbermen en verharding. 
 
Wayfinding en communicatie
Naast het op orde hebben van de infrastructuur (veiligheid, comfort, 
aantrekkelijkheid en directheid van routes) is het noodzakelijk om ook 
de herkenbaarheid van doorfietsroutes te optimaliseren, zodat de fo-
rens of toerist gerichter verleid kan worden vaker de fiets te gebruiken. 
Dit begint met het kiezen van een logische en aantrekkelijk route, het 
vermijden (of slechten) van lastige barrières en voldoende ruimte om 
de route goed in te passen. Maar uiteraard zijn in de praktijk de omstan-
digheden niet altijd optimaal, vooral binnen dorpen en steden. Ook in 
deze gebieden heeft een doorfietsroutes meerwaarde en is het zaak de 
doorfietsroute herkenbaar en aantrekkelijk in te passen
 
De hiervoor besproken optimale inrichting en geleiding op wegvakken en 
kruisingen dragen hieraan bij. Maar ook het op orde hebben van beweg-
wijzering, routeborden en branding spelen een belangrijke rol. Dit is een 
maatregel die idealiter op regionaal niveau toegepast wordt en waarbij op 
de doorfietsroutes dezelfde wayfinding- en communicatiestrategie wordt 
toegepast. 

Een stap verder is het ontwikkelen van een integrale huisstijl voor het 
complete fietsnetwerk in de provincie (zie ook nevenstaand kader). Het 
begrip ‘doorfietsroute’ en de regionale herkenbaarheidsstrategie wordt op 
dit moment door zowel de provincie Groningen als Drenthe gehanteerd. Op 
landelijk gebied is er daarnaast het voornemen om een uniforme, landelijke 
bewegwijzeringssysteem op te nemen in de CROW richtlijn Bewegwijzering. 

Doorfietsroutes  in  Drenthe,  zoals  ze  op  de  volgende  pagina  zijn 
weergegeven,  zijn  een  eindbeeld.  De  aangemerkte  routes  zijn  op  dit 
grotendeels  al  onderdeel  van  het  hoofdfietsnetwerk,  maar  de 
doorfietsroutes  kunnen  desgewenst  ook  hiervan  afwijken  door  nieuwe 
infrastructuur aan te  leggen. Daarnaast  is de gewenste kwaliteit nog niet 
op alle corridors (volledig) gerealiseerd. Oftewel, de route kan in de huidige 
situatie gefietst worden, de kwaliteit  is echter nog niet optimaal om de 
belofte  van  doorfietsen  waar  te  kunnen  maken  (onvoldoende  breed, 
onveilige punten, etc.).  

De Drentse gemeenten hebben aangegeven dat onderstaande routes de 
prioriteit hebben om opgewaardeerd te worden tot doorfietsroute: 

 Assen – Groningen (deels gerealiseerd) 
 Roden – Groningen 
 Zuidlaren – Groningen 
 Emmen – Klazienaveen 
 Hoogersmilde – Assen  
 Beilen – Assen  
 Beilen – Hoogeveen 
 Meppel – Hoogeveen 
 Meppel – Zwolle (deels gerealiseerd) 

Het  begrip  ‘doorfietsroute’  en  de  regionale  herkenbaarheidsstrategie 
wordt  op  dit moment  door  zowel  de  provincie  Groningen  als  Drenthe 
gehanteerd. Op landelijk gebied zijn er echter ook ontwikkelingen om een 
uniforme,  landelijke  bewegwijzeringssysteem  te  implementeren  (zie 
nevenstaand kader). In hoeverre de regionale strategie hierdoor verandert 
is op dit moment nog onduidelijk.  

 

Begin 2020 is het 'Advies aanpassing richtlijn bewegwijzering voor hoogwaardige regionale 
fietsroutes' ingediend bij het CROW Platform Bewegwijzering met als doel deze op te 
nemen in de landelijke Richtlijn Bewegwijzering van de Nationale Bewegwijzeringsdienst 
(NBd). De NBd heeft een wettelijke taak op het gebied van bewegwijzering. Dit advies 
bevat de wettelijke richtlijnen voor een uniforme, landelijke bewegwijzering of wayfinding. 
Deze ontwerprichtlijn sluit niet goed aan op essentiële onderdelen van de eerder door de 
regio vastgestelde herkenbaarheidsstrategie doorfietsroutes.  

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de werkgroep wayfinding een 
specifiek bebordingsontwerp voorgedragen aan het CROW Platform Bewegwijzering om 
op te nemen in de Richtlijn Bewegwijzering. 

 Het op hoogwaardige regionale fietsroutes toepassen van de verplichte combinatie:  
o de bestemming  
o het F‐nummer  
o met daaraan toegevoegd de kleur in lijn met de vormgeving van A‐ en N‐

nummers. 
 De fietsbewegwijzering van hoogwaardige regionale fietsroutes bestaat uit de 

verplichte serie aan beschikbare elementen: de voorwegwijzers, de besliswegwijzer, 
en het bevestigingsbord (zie ook onderstaande figuur). De gekleurde F‐nummering op 
een grote voorwegwijzer en een besliswegwijzer zijn bij het gebruik van de gekleurde 
spoel uniform met die op een kleine voorwegwijzer en het bevestigingsbord, en 
voldoen daarmee volledig aan de belangrijke aspecten van uniformiteit, continuïteit 
en samenhang. 

 Eventuele toepassing van grondmarkering of andere elementen gebeurt altijd in 
aanvulling op de verplichte verticale fietsbewegwijzering, en niet ter vervanging. 

     

Doorfietsroutes  in  Drenthe,  zoals  ze  op  de  volgende  pagina  zijn 
weergegeven,  zijn  een  eindbeeld.  De  aangemerkte  routes  zijn  op  dit 
grotendeels  al  onderdeel  van  het  hoofdfietsnetwerk,  maar  de 
doorfietsroutes  kunnen  desgewenst  ook  hiervan  afwijken  door  nieuwe 
infrastructuur aan te  leggen. Daarnaast  is de gewenste kwaliteit nog niet 
op alle corridors (volledig) gerealiseerd. Oftewel, de route kan in de huidige 
situatie gefietst worden, de kwaliteit  is echter nog niet optimaal om de 
belofte  van  doorfietsen  waar  te  kunnen  maken  (onvoldoende  breed, 
onveilige punten, etc.).  

De Drentse gemeenten hebben aangegeven dat onderstaande routes de 
prioriteit hebben om opgewaardeerd te worden tot doorfietsroute: 

 Assen – Groningen (deels gerealiseerd) 
 Roden – Groningen 
 Zuidlaren – Groningen 
 Emmen – Klazienaveen 
 Hoogersmilde – Assen  
 Beilen – Assen  
 Beilen – Hoogeveen 
 Meppel – Hoogeveen 
 Meppel – Zwolle (deels gerealiseerd) 

Het  begrip  ‘doorfietsroute’  en  de  regionale  herkenbaarheidsstrategie 
wordt  op  dit moment  door  zowel  de  provincie  Groningen  als  Drenthe 
gehanteerd. Op landelijk gebied zijn er echter ook ontwikkelingen om een 
uniforme,  landelijke  bewegwijzeringssysteem  te  implementeren  (zie 
nevenstaand kader). In hoeverre de regionale strategie hierdoor verandert 
is op dit moment nog onduidelijk.  

 

Begin 2020 is het 'Advies aanpassing richtlijn bewegwijzering voor hoogwaardige regionale 
fietsroutes' ingediend bij het CROW Platform Bewegwijzering met als doel deze op te 
nemen in de landelijke Richtlijn Bewegwijzering van de Nationale Bewegwijzeringsdienst 
(NBd). De NBd heeft een wettelijke taak op het gebied van bewegwijzering. Dit advies 
bevat de wettelijke richtlijnen voor een uniforme, landelijke bewegwijzering of wayfinding. 
Deze ontwerprichtlijn sluit niet goed aan op essentiële onderdelen van de eerder door de 
regio vastgestelde herkenbaarheidsstrategie doorfietsroutes.  

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de werkgroep wayfinding een 
specifiek bebordingsontwerp voorgedragen aan het CROW Platform Bewegwijzering om 
op te nemen in de Richtlijn Bewegwijzering. 

 Het op hoogwaardige regionale fietsroutes toepassen van de verplichte combinatie:  
o de bestemming  
o het F‐nummer  
o met daaraan toegevoegd de kleur in lijn met de vormgeving van A‐ en N‐

nummers. 
 De fietsbewegwijzering van hoogwaardige regionale fietsroutes bestaat uit de 

verplichte serie aan beschikbare elementen: de voorwegwijzers, de besliswegwijzer, 
en het bevestigingsbord (zie ook onderstaande figuur). De gekleurde F‐nummering op 
een grote voorwegwijzer en een besliswegwijzer zijn bij het gebruik van de gekleurde 
spoel uniform met die op een kleine voorwegwijzer en het bevestigingsbord, en 
voldoen daarmee volledig aan de belangrijke aspecten van uniformiteit, continuïteit 
en samenhang. 

 Eventuele toepassing van grondmarkering of andere elementen gebeurt altijd in 
aanvulling op de verplichte verticale fietsbewegwijzering, en niet ter vervanging. 

     

Begin 2020 is het ‘Advies aanpassing richtlijn bewegwijzering voor hoogwaardi-
ge regionale fietsroutes’ ingediend bij het CROW Platform Bewegwijzering met 
als doel deze op te nemen in de landelijke Richtlijn Bewegwijzering van de Na-
tionale Bewegwijzeringsdienst (NBd). De NBd heeft een wettelijke taak op het 
gebied van bewegwijzering. Dit advies bevat de wettelijke richtlijnen voor een 
uniforme, landelijke bewegwijzering of wayfinding. Deze ontwerprichtlijn sluit 
niet goed aan op essentiële onderdelen van de eerder door de regio vastge-
stelde herkenbaarheidsstrategie doorfietsroutes. 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de werkgroep wayfin-
ding een specifiek bebordingsontwerp voorgedragen aan het CROW Platform 
Bewegwijzering om op te nemen in de Richtlijn Bewegwijzering.
• Het op hoogwaardige regionale fietsroutes toepassen van de verplichte 

combinatie: 
 » de bestemming 
 »het F-nummer 
 »met daaraan toegevoegd de kleur in lijn met de vormgeving van A- en 
N-nummers.

• De fietsbewegwijzering van hoogwaardige regionale fietsroutes bestaat 
uit de verplichte serie aan beschikbare elementen: de voorwegwijzers, de 
besliswegwijzer, en het bevestigingsbord (zie ook onderstaande figuur). 
De gekleurde F-nummering op een grote voorwegwijzer en een beslis-
wegwijzer zijn bij het gebruik van de gekleurde spoel uniform met die op 
een kleine voorwegwijzer en het bevestigingsbord, en voldoen daarmee 
volledig aan de belangrijke aspecten van uniformiteit, continuïteit en 
samenhang.

• Eventuele toepassing van grondmarkering of andere elementen gebeurt 
altijd in aanvulling op de verplichte verticale fietsbewegwijzering, en niet 
ter vervanging.
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Ook voor de wayfinding en communicatie zijn drie scenario’s opgesteld met 
betrekking tot de naamgeving, de manier van bewegwijzeren, grondmarke-
ringen en aanvullende voorzieningen en branding/promotie van de doorfiets-
routes. Deze scenario’s komen niet terug in de nadere uitwerking per route 
in bijlage 2 (bijlage 2 is separaat toegevoegd). Van deze scenario’s voor 
wayfinding en communicatie wordt gesteld dat de provincie een eenduidig 
beleid voert op alle doorfietsroutes. Hierbij zou aangesloten kunnen worden 
bij de landelijke richtlijnen.

Overzicht maatregelen (menukaart) en kostenindicatie
Op basis van de hierboven beschreven scenario’s is een overzicht van 
concrete maatregelen voor opwaardering van doorfietsroutes opgesteld en 
op kosten gezet (directe bouwkosten excl. BTW en staartkosten7) ). Aan 
de hand van deze ’menukaart’ (zie bijlage 2) is per doorfietsroute een bij 
de specifieke lokale situatie passend maatregelenpakket gedefinieerd en 
op kosten gezet. 

In nevenstaande tabel staat weergegeven wat de globale directe bouw-
kosten en investeringskosten per route zijn. Ook is aangegeven wat de 
totale investering voor de gehele provincie is. Dit staat tevens weergege-
ven in de figuur op de volgende pagina.

Investeringskosten Doorfietsroutes Drenthe

€ 100.000.000

€ 90.000.000

€ 80.000.000

€ 70.000.000

€ 60.000.000

€ 50.000.000

€ 40.000.000

€ 30.000.000

€ 20.000.000

€ 10.000.000

€ 0
Goud Zilver Brons

7)  Uitgangspunten voor de directe bouwkosten:
- Prijzenboek Sweco, deels afgeleid van het prijzenboek SPV2030 (Arcadis)
- Exclusief verleggen van kabels en leidingen
- Verbreden van fietspaden met asfalt
- Verbreden fietspaden inclusief grondaankoop en verleggen sloten
- Nieuwe fietspaden uitvoeren in beton
- Nieuwe fietspaden inclusief grondaankoop
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Investeringskosten 
Doorfietsroutes Drenthe

Kostenindicatie excl. BTW  (€ miljoen)
Directe bouwkosten + 
grondaankoop

Inclusief staartkosten
(95%)

Goud Zilver Brons Goud Zilver Brons
Groningen-Roden 1,62 1,24 1,0 3,16 2,41 1,94
Assen-Roden 3,81 3,45 1,89 7,44 6,73 3,69
Gieten-Haren 3,90 3,20 1,69 7,42 6,25 3,30
Assen-Gieten 1,72 1,40 1,06 3,36 2,73 2,06
Assen-Hoogersmilde 1,90 1,75 1,27 3,71 3,41 2,47
Assen-Beilen 3,53 2,14 1,05 6,89 4,17 2,05
Meppel-Dieverbrug 2,71 2,44 1,91 5,28 4,75 3,72
Meppel-Hoogeveen 4,32 3,98 2,69 8,42 7,76 5,25
Meppel-Nijeveen 1,56 1,44 1,01 3,05 2,81 1,96
Hoogeveen-Beilen 2,44 2,26 1,59 4,76 4,41 3,10
Hoogeveen-Emmen 6,41 6,06 2,94 12,50 11,82 5,74
Hoogeveen-Dedemsvaart 2,91 2,74 2,38 5,67 5,35 4,65
Emmen-Borger 3,24 2,79 1,35 6,32 5,43 2,64
Emmen-Coevorden 3,99 3,67 3,36 7,78 7,15 6,56
Emmen-Zwartemeer 2,30 1,93 1,41 4,49 3,77 2,74
Totaal 44,66 39,25 25,61 87,08 76,54 49,93
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7. Uitvoeringsagenda Fiets       
  2021-2027

Om de kansen die de fiets biedt ook de komende jaren te verzilveren, 
heeft het Rijk samen met provincies, vervoerregio’s en de betrokken 
gemeenten afgesproken een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) op 
te stellen. In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets brengen Rijk en de-
centrale overheden gezamenlijk de potentie voor zowel de korte als de 
langere termijn in beeld. Het gaat zowel om nieuwe fietsinfrastructuur 
(inclusief stallingen) als om het wegnemen van capaciteits- en verkeers-
veiligheid knelpunten van bestaande fietsinfrastructuur. 

Doel van het NTF is het groeiende aantal fietsers veilig de ruimte te 
geven en meer mensen te stimuleren de fiets te pakken. In het NTF staat 
onder andere centraal dat men vlot en veilig kan doorfietsen via een lan-
delijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes en dat meer en vaker fietsen 
en fietsen van langere afstanden aantrekkelijker wordt gemaakt. 

Het NTF, waarvan op dit moment de hoofdlijnen zijn geschetst, laat zien 
welke investeringen in fietsinfrastructuur en fietsstimuleringsmaatregelen 
op de korte en lange termijn nodig zijn. De provincie Drenthe heeft samen 
met de Drentse gemeenten haar ambitie aangedragen. Deze bedraagt 
circa € 520 miljoen voor het opwaarderen of aanleggen van fietsverbindin-
gen en het oplossen van barrières of knelpunten op de lange termijn (2021-
2040). Ook op de korte termijn (2021-2027) bedraagt de benodigde investe-
ring ongeveer € 250 miljoen euro.

Het realiseren van alle ambities binnen de gestelde termijnen is voor de 
provincie en de gemeenten financieel gezien niet mogelijk. Daarom heeft 
in het kader van voorliggende Actualisatie en Herijking een prioritering van 
deze groslijst van het NTF op Hoofdlijnen plaatsgevonden. In overleg met 
de gemeenten van de drie regio’s, de Fietsersbond en de provincie Drenthe 
zijn de meest prioritaire projecten beschreven in voorliggende hoofdstuk, de 
Uitvoeringsagenda Fiets. In drie afzonderlijke werkbijeenkomsten in juni 2021 
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heeft elke gemeente mogelijkheid gehad maximaal 3 verbindingen in 
de regio te benoemen die zij op de korte termijn (tot 2027) een stap 
verder willen brengen richting een realisatie. Dit kan ook betekenen 
dat de volgende stap een tracéverkenning, knelpuntenanalyse of 
variantenstudie kan zijn. In onderstaande tabel staan de aangedragen 
routes genoemd.

Noord Drenthe Zuidwest Drenthe Zuidoost Drenthe
Assen - Norg Meppel - Koekange Borger - Emmen - Coe-

vorden
Groningen - Haren - Zuid-
laren (- Gieten)

Hoogeveen - Meppel Emmen centrum - Nieuw 
Amsterdam

Assen - Beilen Hoogeveen - Beilen  Verbinding Borger
Assen - Hoogersmilde Meppel - A32 - Dieverbrug  Emmen - Klazienaveen
Assen - Gieten   Meppel - Nieuwveense 

Landen - Nijeveen 
Emmen - Sleen 

Groningen - Peize - Roden   Meppel - Nieuwveense 
Landen - Wanneperveen

Emmen - Odoornerveen - 
Schoonoord 

Norg - Westervelde - 
Veenhuizen 

Hoogersmilde - Beilen 

Recreatief rondje Fochte-
loërveen 

Hollandscheveld - Nieuw-
lande 

Eexterveenschekanaal - 
Stadskanaal

Een uitvoeringsagenda maakt inzichtelijk welke verbindingen de komende 
jaren de prioriteit (moeten) krijgen en welke maatregelen getroffen moeten 
worden middels een korte projectbeschrijving. De uitvoeringsagenda geeft 
weer in welke fase het project zich nu bevindt, wat de gewenste volgende 
stap is en wat de (globale) planning is. Daarnaast is het wenselijk één of en-
kele initiatiefnemers aan te wijzen. Ook worden de geschatte projectkosten 
in beeld gebracht, evenals de eventuele beschikbare financiering. 
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NOORD DRENTHE

Doorfietsroute Assen - Norg (- Roden)
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Assen en Norg. Eventueel kan in de toekomst de route doorgetrokken worden naar Roden. Voor het fietsverkeer (zowel 

utilitair als recreatief) is de aanleg van een fietsverbinding een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Op enkele delen tussen Assen en Norg is geen 
vrijliggende fietsinfrastructuur aanwezig. Er zijn meerdere routes in beeld. De volgende stap is een verkenning naar de tracévarianten.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Variantenstudie / Tracéverkenning

Planning Verkenning in 2021. Uitvoering 2023-2024
Initiatiefnemer(s) Gemeente Noordenveld
Geschatte projectkosten Nader te bepalen
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Doorfietsroute Groningen - Haren - Zuidlaren (- Gieten)
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Groningen en Zuidlaren. Eventueel kan in de toekomst de route doorgetrokken worden naar Gieten. Herinrichting van 

het Prins Bernardhoeve-terrein in Zuidlaren biedt kansen voor de aanleg van de doorfietsroutes, vooral met het mogelijke doortrekken naar Annen en Gieten. 
Grotendeels is de vrijliggende fietsinfrastructuur op de route aanwezig, maar dient de route opgewaardeerd te worden. Er zijn meerdere varianten in beeld. 
Vanuit de gemeente en provincie Groningen is de gewenste volgende stap een tracéverkenning.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Variantenstudie / Tracéverkenning
Planning Nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente Groningen en provincie Groningen en Drenthe
Geschatte projectkosten € 1.500.000 (Zuidlaren - provinciegrens, op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Doorfietsroute Assen - Beilen (- Hoogeveen)
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Assen en Beilen en het verbinden van de potentiële doorfietsroute Beilen – Hoogeveen (zie Zuidwest Drenthe). De 

vrijliggende fietsinfrastructuur is grotendeels aanwezig, maar niet overal aansluitend bij de richtlijnen van een doorfietsroute. In Beilen ontbreekt er een eendui-
dige fietsverbinding met bijbehorende fietsinfrastructuur (o.a. Esweg). 

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Variantenstudie / Tracéverkenning
Planning Bebouwde kom Beilen ontwerpfase in 2022, realisatie in 2023

Overig tracé nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente Midden-Drenthe
Geschatte projectkosten Circa € 6.000.000 (Assen-Beilen, op basis van NTF op Hoofdlijnen)

Circa € 1.000.000 (bebouwde kom Beilen, op basis van NTF op Hoofdlijnen)

Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd
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Doorfietsroute Assen - Hoogersmilde 
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Assen en Hoogersmilde. Eventueel kan in de toekomst de route doorgetrokken worden naar Dieverbrug en Meppel. De 

route sluit in Assen aan bij de uitbreiding van de wijk Kloosterveen. Grotendeels is vrijliggende fietsinfrastructuur op de route aanwezig, maar is er weinig ruimte 
tussen de provinciale weg N371 en de (woon)percelen om de route op de gewenste richtlijnen van een doorfietsroute aan te laten sluiten. Het idee is om een 
route aan de ’stille kant’ (westzijde) van de Drentse Hoofdvaart te verkennen. 

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Variantenstudie / Tracéverkenning
Planning Nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Provincie Drenthe
Geschatte projectkosten Circa € 6.000.000 (op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Doorfietsroute Assen - Gieten
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Gieten, Rolde en Assen. De route tussen Rolde en Assen heeft al de noemer ’doorfietsroute’, maar sluit niet meer aan 

op de actuele ontwerprichtlijnen (onder andere fietser in de voorrang en breedte fietspad). Tussen Rolde en Gieten is vrijliggende fietsinfrastructuur wel aanwe-
zig, maar niet aansluitend op de richtlijnen van een doorfietsroute. Op de route zijn enkele knelpunten, zoals de entrees van Rolde en Assen en in ieder geval 
één ontbrekende schakel, namelijk de kruising van de N34 bij Gieten (Asserstraat).

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Variantenstudie / Tracéverkenning
Planning Nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Nader te bepalen
Geschatte projectkosten Nader te bepalen
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Doorfietsroute Groningen - Peize - Roden 
Projectbeschrijving Optimaliseren van de doorfietsroute tussen Roden en Groningen langs de N372. De route hangt samen met de verkenning naar de gehele corridor. Met name 

de bebouwde kom van Peize is een ontbrekende schakel op de fietsroute langs de N372. In Peize deelt de fietser de rijbaan met het overige verkeer. De ge-
meente Noordenveld heeft de route door Peize gedefinieerd als een opgave. In 2022-2023 staat de uitvoering op de planning. Over de financiering is politieke 
commitment.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning DFR Roden - Groningen, ontwerp voor Peize
Planning 2022-2023 (Doorfietsroute Peize)
Initiatiefnemer(s) Gemeente Noordenveld
Geschatte projectkosten Circa € 260.000 (Doorfietsroute Peize, op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd
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Hoofdfietsroute Norg - Westervelde - Veenhuizen  
Projectbeschrijving Realisatie van een vrijliggend fietspad op de route Norg - Westervelde - Veenhuizen waar deze nu ontbreekt (met name rondom Westervelde) en het opwaar-

deren  van huidige (vrijliggende) fietsinfrastructuur. Met name de UNESCO-status van Veenhuizen - Frederiksoord kan een impuls geven voor het potentiële 
fietsgebruik. Mogelijk is een koppeling te creëren met het Rondje Fochteloërveen (zie hieronder).

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning 
Planning Nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente Noordenveld
Geschatte projectkosten Nader te bepalen
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Recreatief rondje Fochteloërveen    
Projectbeschrijving Realisatie van een recreatieve fietsroute in en rondom het Fochteloërveen vanuit Kloosterveen. Gezien de status als Natura 2000-gebied is het nog onduidelijk 

welke mogelijkheden er zijn voor de aanleg van fietsroutes in het Fochteloërveen. Mogelijk is een koppeling te creëren met de route Norg - Westervelde - Veen-
huizen (zie hierboven).

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning 
Planning Nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente Assen, in combinatie met de afdeling Natuur en/of Recreatie van de provincie Drenthe
Geschatte projectkosten Nader te bepalen
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Hoofdfietsroute Eexterveen - Nieuwediep - Stadskanaal       
Projectbeschrijving Realisatie van een vrijliggend fietspad op route Eexterveen - Nieuwediep - Stadskanaal waar deze nu ontbreekt en het opwaarderen van de huidige fietsinfra-

structuur. Het is een belangrijke schoolroute. De exacte route moet nog nader verkend worden.
Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning 
Planning Nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente Aa en Hunze, in samenwerking met Stadskanaal
Geschatte projectkosten Nader te bepalen
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd
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ZUIDWEST DRENTHE

Doorfietsroute Meppel - Koekange
Projectbeschrijving Realisatie van de doorfietsroute Meppel - Koekange. Dit is een ontbrekende schakel voor fietsinfrastructuur. De gewenste, meest directe route ligt langs het 

spoor Hoogeveen-Meppel. Het project wordt mogelijk gecombineerd met de doorfietsroute Hoogeveen-Meppel (zie hieronder). De tracéverkenning voor een 
deeltracé vindt in samenhang plaats.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning 
Planning Budget gereserveerd in 2022, projectfase in 2023
Initiatiefnemer(s) Gemeente De Wolden
Geschatte projectkosten Circa € 15.000.000 (op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Doorfietsroute Hoogeveen - Meppel
Projectbeschrijving Realisatie van de doorfietsroute Hoogeveen - Meppel. Voor een groot deel van het beoogde tracé langs de Hoogeveensche Vaart is dit een ontbrekende scha-

kel. Mogelijk is er een koppeling te maken met de doorfietsroute Koekange - Meppel (zie hierboven). De tracéverkenning voor een deeltracé vindt in samenhang 
plaats.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning 
Planning Budget gereserveerd in 2022, projectfase in 2023

Overig tracé nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente De Wolden
Geschatte projectkosten Circa € 15.000.000 (op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Doorfietsroute Hoogeveen - Beilen (- Assen)
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Beilen en Hoogeveen en het verbinden van de potentiële doorfietsroute Beilen - Assen. Op grote delen van het tracé 

is een parallelweg aanwezig dat potentie biedt als fietsstraat. In Beilen ontbreekt er een eenduidige fietsverbinding met bijbehorende fietsinfrastructuur (o.a. 
Esweg). Zie ook Assen - Beilen (Noord-Drenthe).

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Variantenstudie/Tracéverkenning 
Planning Bebouwde kom Beilen ontwerpfase in 2022, realisatie in 2023

Overig tracé nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente Midden-Drenthe
Geschatte projectkosten Circa € 3.500.000 (Hoogeveen-Beilen, op basis van NTF op Hoofdlijnen)

Circa € 1.000.000 (bebouwde kom Beilen, op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd
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Doorfietsroute Meppel - A32 - Dieverbrug
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Dieverbrug en de A32 bij Meppel langs de N371 en het verbinden van de route Bedrijventerrein Noord IV - Centrum 

Meppel. De vrijliggende fietsinfrastructuur is grotendeels aanwezig, maar niet overal aansluitend bij de richtlijnen van een doorfietsroute. De gemeente Meppel 
voert in overleg met Prorail een tracéverkenning uit naar de route tussen het centrum van Meppel en bedrijventerrein Noord II, III en IV. Deze route kent enkele 
barrières, zoals het spoor.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Variantenstudie/Tracéverkenning 
Planning Verkenning centrum Meppel - bedrijventerreinen in 2022

Overig tracé nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente Meppel en provincie Drenthe
Geschatte projectkosten Circa € 3.200.000 (Dieverbrug - A32, op basis van NTF op Hoofdlijnen)

Centrum Meppel - bedrijventerreinen nader te bepalen
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Doorfietsroute Meppel - Nijeveen
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Meppel en Nijeveen via de wijk Nieuwveense Landen. De vrijliggende fietsinfrastructuur is grotendeels aanwezig, 

maar niet overal aansluitend bij de richtlijnen van een doorfietsroute. De wens is om de route aan te laten sluiten op de toekomstige doorfietsroute tussen de 
provinciegrens en Steenwijk en de (recreatieve) fietsroute naar Wanneperveen (zie hieronder). Het tracé Meppel - Nieuwveense Landen wordt gerealiseerd in 
2022/2023.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Ontwerp 
Planning Meppel - Nieuwveense Landen wordt gerealiseerd in 2022/2023 (incl. fietstunnel)

Nieuwveense Landen - Nijeveen nog niet bekend
Initiatiefnemer(s) Gemeente Meppel (fietsroute)

Provincie Drenthe (fietstunnel)
Geschatte projectkosten Circa € 6.000.000 (Meppel-Nieuwveense Landen,op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd
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Recreatieve fietsroute Meppel - Wanneperveen
Projectbeschrijving Realisatie van een (recreatieve) fietsroute tussen Wanneperveen en Meppel via Nieuwveense Landen. Tussen Wanneperveen en Nieuwveense Landen is de 

vrijliggende fietsinfrastructuur grotendeels afwezig. De wens is om de route aan te laten sluiten op de toekomstige doorfietsroute tussen Meppel en Nijeveen 
(zie hierboven). Het tracé Meppel - Nieuwveense Landen wordt gerealiseerd in 2022/2023.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning
Planning Nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente Meppel
Geschatte projectkosten Nader te bepalen
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Doorfietsroute Hoogersmilde - Beilen
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Hoogersmilde en Beilen langs de Beilervaart. Op de route is de vrijliggende fietsinfrastructuur grotendeels afwezig. 

Voor het tracé is een verkenning uitgevoerd. Daaruit komen meerdere varianten, waar nog geen voorkeur voor is aangewezen.
Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Nader onderzoek voorkeursvariant
Planning Onderzoek in 2023-2024 voor grondaankoop

Realisatiefase in 2026-2027
Initiatiefnemer(s) Gemeente Midden-Drenthe
Geschatte projectkosten Circa € 5.000.000 (op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Voornemen om in 2022-2023 (deel van) budget beschikbaar te stellen

Hoofdfietsroute Hollandscheveld - Nieuwlande
Projectbeschrijving Realisatie van een hoofdfietsroute tussen Hollandscheveld en Nieuwlande. Op de route is de vrijliggende fietsinfrastructuur grotendeels afwezig. 
Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning
Planning Nader te bepalen
Initiatiefnemer(s) Gemeente Hoogeveen
Geschatte projectkosten Nader te bepalen
Budget beschikbaar Nog geen budget beschikbaar
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ZUIDOOST DRENTHE

Doorfietsroute Borger - Emmen - Coevorden 
Projectbeschrijving Realisatie van de doorfietsroute Borger - Emmen - Coevorden. Dit is een route voor recreatieve en utilitaire fietsers. Op delen van de route is vrijliggende 

fietsinfrastructuur afwezig, gedeeltelijk dient fietsinfrastructuur opgewaardeerd te worden om aan te sluiten bij de richtlijnen van een doorfietsroute. De te nemen 
stappen zijn een tracéstudie, gecombineerd met een knelpuntenanalyse, om vervolgens een ontwerp te maken. Op enkele tracés (bijvoorbeeld Borger – Exloo) 
is al concreter bekend welke maatregelen getroffen moeten worden.

Onderdeel van de route is de verbinding Centrum Emmen – Nieuw Amsterdam, een ontbrekende schakel parallel aan het spoor. Ook hiervoor wordt een ver-
kenning uitgevoerd in 2021-2022.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning en knelpuntenanalyse
Planning Verkenning in 2021-2022
Initiatiefnemer(s) BOCE
Geschatte projectkosten Circa € 20.000.000 (op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd

Hoofdfietsroute Rolderstraat – fietsbrug N34 Borger 
Projectbeschrijving Realisatie van een hoofdfietsroute tussen de nieuwe woonwijk van Borger-West (westzijde van de N34) en het centrum van Borger. Het is een wens die in de 

planuitwerking van de woonwijk wordt meegenomen. In 2021 moet meer duidelijk worden over het beoogde tracé.
Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning 
Planning Verkenning in 2021, uitvoering tijdens realisatie woonwijk
Initiatiefnemer(s) Gemeente Borger-Odoorn
Geschatte projectkosten Circa € 500.000 (op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget gereserveerd, mogelijk onderdeel van bovenwijkse plankosten

Doorfietsroute Emmen - Klazienaveen 
Projectbeschrijving Realisatie van een doorfietsroute tussen Emmen en Klazienaveen. Er ligt een mogelijke koppeling met de planvoorbereiding van de N862. Op dit moment werkt 

het projectbureau het tracé van de N862 uit, waarin de gemeente een ruimteclaim heeft gedaan voor de doorfietsroute. De tracéstudie vindt in 2021 plaats. 
Mogelijke realisatie zou in 2028 plaatsvinden.

Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning 
Planning Verkenning in 2021, uitvoering in 2028
Initiatiefnemer(s) Gemeente Emmen
Geschatte projectkosten Circa € 1.500.000 (op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Budget beschikbaar voor onderzoek
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Hoofdfietsroute Emmen - Sleen 
Projectbeschrijving Opwaarderen van de fietsroute Emmen – Sleen tot hoofdfietsroute. Grotendeels is een vrijliggend fietspad aanwezig, op delen ontbreekt deze nog. De route 

gaat onder de N34 door bij knooppunt Emmen-West. 
Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning 
Planning Verkenning in 2022, opwaarderen in 2023
Initiatiefnemer(s) Gemeente Coevorden
Geschatte projectkosten Circa € 2.600.000 (op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget beschikbaar

Hoofdfietsroute Emmen - Odoornerveen - Schoonoord  
Projectbeschrijving Opwaarderen van de fietsroute Emmen - Odoornerveen - Schoonoord langs het Oranjekanaal tot hoofdfietsroute. Deels is een vrijliggend fietspad aanwezig, op 

delen ontbreekt deze nog. 
Huidige fase Pre-initiatief Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie
Gewenste volgende stap Tracéverkenning 
Planning Verkenning in 2022
Initiatiefnemer(s) BOCE
Geschatte projectkosten Circa € 7.000.000 (op basis van NTF op Hoofdlijnen)
Budget beschikbaar Nog geen budget beschikbaar

Conclusie
De gemeenten en provincie hebben een hoge ambitie neergezet ten aan-
zien van de realisatie van doorfietsroutes, hoofdfietsroutes en basisfietsrou-
tes voor zowel utilitaire als recreatieve fietsers. De totale kosten voor de rea-
lisatie van de verbindingen na prioritering worden in deze Uitvoeringsagenda 
geschat op circa € 80 miljoen, maar er zijn diverse routes waar nog geen pro-
jectkosten voor zijn geraamd. De meeste genoemde projecten bevinden nog 
in de (pre-)initiatieffase. Dit houdt in dat de route onder andere is genoemd in 
de gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen of mobiliteitsvisies. Het daad-
werkelijke tracé is nog niet te definiëren of ontworpen. De meest genoemde 
volgende stap is het uitvoeren van een verkenning, zoals een variantenstudie, 
knelpuntenanalyse en/of tracéverkenning. Op basis van een dergelijke studie 
kan ook een gerichte kostenraming worden opgesteld. 
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Thema Indicator Effecten Waarderingskengetallen 
fietsinfrastructuur

Kosten Investering Eenmalige realisatiekosten
Beheer en onderhoud Periodiek terugkerende kosten (Life Cycle Costs) 1-1,5% (nieuw fietspad)

4-5% (kunstwerken)
Exploitatie Operationele kosten faciliteiten 
Vermeden investeringen Investeringen in andere projecten die uitgesteld of vermeden 

kunnen worden
Bereikbaarheid Reistijd Kortere reistijden en/of afstanden € 9,00/uur

Betrouwbaarheid Kans op congestie en vertraging 
Reiskosten Verandering reiskosten door modal shift 
Comfort en beleving Toename comfort, aantrekkelijkheid en sociale veiligheid fietsroute € 3,63/uur
Effecten overig verkeer Effecten als gevolg van modal shift vanuit auto en OV 

(capaciteit, betrouwbaarheid)
Recreatie meerwaarde Comfort en beleving Toename comfort, aantrekkelijkheid en sociale veiligheid fietsroute € 2,69/uur

Extra recreatie-mogelijk-
heden

Ontsluiting groter gebied/nieuwe routes door 
uitbreiding/verbetering fietsnetwerk

Additionele bestedingen Stijging omzet en extra werkgeledenheid in 
toeristische sector en horeca

Fietstoeristen: € 32-54 p.p.p.d. 
Dagtocht: € 3,30 p.p.

Gezondheid Fitheid Verhoging fysieke/mentale fitheid leidt tot hogere productiviteit en 
meer levensgeluk

+ 18% productiviteit

Ziekte Minder ziekteverzuim leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit (1,3 
dagen/jaar minder ziekteverzuim)
Lager risico op specifieke ziekten leidt tot minder zorgkosten en 
een lagere ziektelast (meer kwaliteit van leven)

Arbeidsproductiviteit: + €0,04/ 
fietskm
Zorgkosten: – €0,03/fiets km
Ziektelast: – € 0,08/fiets km

Levensverwachting Nut van langer leven door stijging levensverwachting Levensduur: + € 0,07/fiets km
Verkeersveiligheid Objectieve veiligheid Effect op medische kosten, (im)materiële schade en productivi-

teitsverlies als gevolg van aanrijdingen of enkelzijdige ongevallen
Kosten verkeersonveiligheid: € 
0,34/fietskm

Ervaren veiligheid Vervoermiddelkeuze als gevolg van onveilig gevoel (minder, korter, 
niet fietsen)

Externe effecten Schadelijke stoffen Verminderde uitstoot CO2, fijnstof, stikstof- en zwaveloxide Auto: € 1,01/km, fiets: € 0,03/km
Geluid Minder geluidsoverlast door autoverkeer Auto: € 0,014/km (fiets: nihil)

Bijlage 1
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Overige effecten Equity De fiets als betaalbaar vervoermiddel draagt bij aan gelijkheid in 
de samenleving (basismobiliteit, economische kansen, extra 
vervoersoptie)

Sociale cohesie Positief effect op sociale cohesie/interactie en leefbaarheid door 
fietsvriendelijke omgeving en vermindering barrière-effect van 
drukke wegen

Imago Positief effect van imago/status als een fietsregio/-provincie die 
waarde hecht aan duurzaamheid en gelijke toegang tot mobiliteit 
(toerisme, bedrijven, trots)

Grond- en woningwaar-
de

Wijken in een fietsvriendelijke omgeving worden aantrekkelijker 
gevonden en leidt tot hogere woningwaarden

Halvering verkeer → woningwaar-
de + 1,4%

Ruimtelijke kwaliteit Verbetering ruimtelijke kwaliteit door toename fietsers en afname 
autoverkeer
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