
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 24 mei 2022  
Ons kenmerk 21/5.3/2022000804 
Behandeld door team Verkeer en Vervoer 
Onderwerp: Subsidiëring project Valtherweg/Exloërweg gemeente Borger-Odoorn 
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Inleiding 
Wij hebben het voornemen om € 500.000,-- beschikbaar te stellen voor het  
project Valtherweg/Exloërweg van de gemeente Borger-Odoorn. 
 
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 subsidieveror-
dening provincie Drenthe 2017, stellen wij uw Staten in de gelegenheid even- 
tuele wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te maken. 
 
Samenvatting project 
In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan van Borger Odoorn zijn de  
Valtherweg/Exloërweg tussen de Oude Dijk te Exloo en de Hondsrugweg te  
Valthe gecategoriseerd als erftoegangsweg 60 km/h. Momenteel geldt buiten de 
bebouwde kom een maximum snelheid van 80 km/h en binnen de bebouwde 
kom ligt deze op 50 km/h. Gezien de functie Erftoegangsweg, maar ook gezien 
het feitelijk gebruik van deze weg, is afwaardering naar 60 km/h buiten en 
30 km/h binnen de bebouwde kom gewenst. Wel is daarbij een vereiste dat de 
weg dan ook daadwerkelijk als erftoegangsweg wordt ingericht, om zo de ver-
keersveiligheid op deze weg te vergroten.  
Tijdens het ontwerpproces van de gemeente heeft een klankbordgroep met ver-
tegenwoordigers van Plaatselijk Belang Valthe, Dorpsraad Exloo en de vertegen-
woordigers van de recreatieve voorzieningen meegedacht. Daarnaast is voor de 
knelpuntenanalyse én het concept schetsontwerp een brede publieke consultatie 
georganiseerd via de website van de gemeente en plaatselijke media. Alle om-
wonenden zijn specifiek benaderd.  
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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 Valtherweg/Exloërweg voldoet aan de doelstellingen van de 
regeling. 
 
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie 
De gemeente heeft het project aangevraagd en wil circa 40% van de kosten  
financieren vanuit de regeling Veilig en Bereikbaar  Drenthe. In deze regeling is 
voor de gemeente Borger-Odoorn een bedrag van maximaal € 1.098.000,-- ter  
beschikking gesteld voor een periode van vier jaar. De financiële bijdrage valt 
binnen het nog beschikbare budget voor Borger-Odoorn. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


