
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
Assen, 17 mei 2022  
Ons kenmerk 20/5.4/2022000768 
Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 36 55 55  
Onderwerp: wijziging vorm samenwerking Verkeer- en Vervoerberaad (VVB)  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over ons voornemen om de samenwerking in het mobili-
teitsdomein in Drenthe te actualiseren en vast te leggen. Hiervoor willen wij een 
Samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitsraad Drenthe aangaan met Rijkswater-
staat en de twaalf Drentse gemeenten.  
 
Ruim twintig jaar werken wij met Rijkswaterstaat en de twaalf gemeenten samen 
op het vlak van Verkeer en Vervoer. Deze samenwerking is geregeld in de Veror-
dening Commissie Verkeer en Vervoer, die in 2001 door uw Staten is vastgesteld. 
Er is een aantal aanleidingen om de vormgeving en de taken van de samen- 
werking dit jaar te actualiseren. Het betreft de volgende zaken: 

• uit de evaluatie na twintig jaar samenwerking in het Verkeer- en Vervoer- 
beraad (VVB) is gebleken dat alle betrokken partijen deze samenwerking 
wensen voort te zetten; 

• de basis van het VVB Drenthe is nu te vinden in de Planwet verkeer en  
vervoer. Deze wet vereist dat verkeer- en vervoerbeleid binnen de provincie 
op elkaar wordt afgestemd wordt. Met de invoering van de Omgevingswet 
vervalt de Planwet; 

• de taken uit de verordening zijn niet allemaal meer van toepassing. Zo be-
hoorde de uitvoering van de oude BDU-regeling tot het takenpakket van het 
VVB Drenthe. Met de nieuwe BDU subsidieregeling is dit vervallen; de toe-
kenning van de BDU-middelen  ligt nu bij de provincie Drenthe; 

• door de leden van het VVB Drenthe (sinds 2020 ook Mobiliteitsraad ge-
noemd) wordt nut en noodzaak van dit gremium onderschreven.  
Bij het VVB Drenthe stond (en staat) verkeersveiligheid altijd hoog op de 
agenda. De wens lag er om de samenwerking te verbreden tot het gehele 
mobiliteitsdomein. De naamswijziging illustreert deze bredere agenda van 
het VVB Drenthe.  
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Om vorenstaande redenen willen wij de samenwerking graag vastleggen in een 
samenwerkingsovereenkomst en zullen wij u op een later moment voorstellen 
om de verordening in te trekken. De komende periode willen wij samen met  
betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst opstellen; uitgangspunt 
hierbij is om zoveel mogelijk de huidige werkwijze vast te leggen. Dit is af- 
gestemd met het VVB Drenthe.  
 
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben en zullen in de 
tweede helft van 2022 het intrekken van de Verordening Commissie Verkeer en 
Vervoer 2001 per 1 januari 2023 aan u voorleggen. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 


