
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 6 september 2022  
Ons kenmerk 36/5.4/2022001344  
Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Subsidiëring project verkeersmaatregelen de Pol Grolloo gemeente 
Aa en Hunze 
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Inleiding 
Wij hebben het voornemen om € 176.720,-- beschikbaar te stellen voor het  
project verkeersmaatregelen de Pol Grolloo van de gemeente Aa en Hunze. 
 
Omdat de subsidie € 150.000,-- of meer bedraagt, is de voorhangprocedure van 
toepassing. 
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverorde-
ning provincie Drenthe 2017, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele 
wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te maken. 
 
Samenvatting project 
Het doel van het project ‘verkeersmaatregelen de Pol Grolloo’ is verbetering van 
de verkeersveiligheid. Door de verbreding van De Pol wordt er meer ruimte ge-
creëerd voor de weggebruikers waardoor het risico op ongevallen afneemt. Het 
project is onderdeel van een breder ontwikkelplan op deze locatie dat door de 
inwoners van Grolloo is bedacht, namelijk de dorpshub Grolloo. Inspiratie voor 
deze dorpshub is opgedaan door deelname aan het project New Rural Mobility 
(EU-project onder andere in opdracht van de Provincie Drenthe). Grolloo zag  
kansen om verschillende vraagstukken met elkaar te verbinden. Daarbij bleken 
problemen, uitdagingen en oplossingen complementair aan elkaar te zijn. Dit 
heeft geleid tot een integraal plan. 
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Relatie provinciaal beleid en begroting 
De subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe, die op 7 juli 2021 door uw  
Staten is vastgesteld, is bedoeld om alle gemeenten in Drenthe te ondersteunen 
met een vastgestelde bijdrage voor projecten gericht op het verbeteren van de 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Daarmee levert de regeling een bijdrage 
aan het behalen van onze gezamenlijke doelen: een verkeersveilig en bereikbaar 
Drenthe. Het project verkeersmaatregelen de Pol Grolloo voldoet aan de doelstel-
lingen van de regeling. 
 
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie 
De gemeente heeft het project aangevraagd en wil het onderdeel voor het ver-
beteren van de toegangsweg financieren  vanuit de regeling Veilig en Bereikbaar 
Drenthe. In deze regeling is voor de gemeente Aa en Hunze een bedrag van 
maximaal € 1.081.600,-- ter beschikking gesteld voor een periode van vier jaar. De 
financiële bijdrage valt binnen het nog beschikbare budget voor Aa en Hunze. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 


