
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 27 september 2022 
Ons kenmerk 39/5.10/2022001484  
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie 
Onderwerp: Subsidieverlening Recreatieve fietspaden Bosweg Gasselterveld en 
Alberta Drents-Friese Wold  
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Inleiding 
Wij hebben het voornemen om € 250.000,-- subsidie te verlenen aan de  
gemeente Aa en Hunze voor de verbetering van het fietspad langs de Bosweg in 
het Gasselterveld en € 399.955,-- aan Staatsbosbeheer voor de verbetering van 
het fietspad Alberta in het Drents Friese Wold. 
 
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 
De gemeente Aa en Hunze heeft subsidie aangevraagd voor de verbetering van 
het fietspad langs de Bosweg in het Gasselterveld. In het Gasselterveld trekt de 
provincie samen op met Staatsbosbeheer en de gemeente Aa en Hunze om  
binnen dit populaire recreatiegebied de publieke voorzieningen te verbeteren.  
Onderdeel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van het fietspad.  
 
Het huidige fietspad langs de Bosweg wordt vervangen en verbreed door de  
aanleg van een betonnen fiets-wandelpad van 4 meter breed. Daarbij wordt de 
wandelstrook (1,5 meter) gemarkeerd door andere kleur beton. Door het gebruik 
van een andere kleur beton voor de voetgangers wordt het meervoudig functie-
gebruik geaccentueerd en ontstaat een veiliger situatie tijdens de piekmomenten 
in het hoogseizoen (bijlage 1 huidige situatie fietspad Bosweg/ontwerpschets  
vernieuwd fietspad). 
Staatsbosbeheer heeft subsidie aangevraagd het fietspad door het zuidoostelijk 
deel van de voormalige boswachterij Smilde in het Drents-Friese Wold dat lokaal 



 

 

bekend staat als het tracé Alberta. Het tracé loopt vanaf de Studentenweg naar 
het noorden en sluit aan op het betonpad naar Hoogersmilde. Het huidige  
fietspad heeft nu diverse verhardingen en is over het algemeen in slechte staat 
van onderhoud. Daarnaast ligt het op sommige te plekken te laag in het land-
schap waardoor het fietspad regelmatig te maken heeft met wateroverlast. 
Staatsbosbeheer wil dit fietspad over de gehele lengte vervangen door een  
fietspad van beton met een breedte van 2 meter (bijlage 2 situatieschets). 
 
Relatie provinciaal beleid en begroting 
Onze provincie wordt door velen gezien als dé fietsprovincie van Nederland. Om 
deze positie te behouden, is door uw Staten vanuit de Investeringsagenda PLUS 

€ 4.000.000,-- beschikbaar gesteld voor de Kwaliteitsimpuls Recreatieve fietspa-
den. Van dat bedrag is dit jaar € 3.000.000,-- beschikbaar voor projecten.   
In vergelijking met 2021 is deze regeling op een aantal punten gewijzigd. De 
maximumbijdrage is per project verhoogd van € 200.000,-- naar € 400.000,-- per 
project.   
Voor de regeling komen naast de Drentse gemeenten ook particuliere eigenaren 
van fietspaden in aanmerking. Het subsidiepercentage voor de terrein beherende 
instanties is verhoogd van 50% naar 70%. Dit laatste is vanwege het gebrek aan 
financiële middelen voor het op peil houden van de recreatieve voorzieningen bij 
de terreinbeheerders.   
  
Toekomstbestendige fietspaden  
Door de komst van e-bikes, het gebruik van bakfietsen en het intensievere  
gebruik van de fietspaden in Drenthe zijn verschillende paden niet meer optimaal 
te benutten voor het recreatieve fietsverkeer. Door fietspaden te verbreden en te 
verharden worden deze fietspaden duurzaam toekomstbestendig gemaakt.   
  
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie     
De totale kosten van het project de Bosweg bedragen € 650.000,--. De provinciale 
bijdrage uit de regeling Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden bedraagt 
€ 250.000,--. 
De totale kosten van het fietspad Alberta bedragen € 571.365,--. De provinciale 
bijdrage uit de regeling Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden bedraagt 
€ 399.955,--. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlagen: 
1. Huidige situatie fietspad Bosweg/ontwerpschets vernieuwd fietspad 
2. Situatieschets kwaliteitsverbetering fietspad Alberta 
Bijlage 1 huidige situatie fietspad Bosweg/ontwerpschets vernieuwd fietspad 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

Bijlage 2 Situatieschets kwaliteitsverbetering fietspad Alberta 
 

 
 


