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aan provinciale staten van Drenthe 894-1

Inleiding

Het Recreatieschap Drenthe heeft namens de Drentse gemeenten, in lijn met het project Interactief
toerisme, een totaalplan ontwikkeld voor de verbetering van de toeristische fietsinfrastructuur.
Het totaalplan is samengesteld uit een drietal, nauw samenhangende, onderdelen.
1. Het revitaliseren van een aantal bestaande toeristische fietspaden, dat in de afgelopen veertig jaar

is aangelegd en inmiddels niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet. De geraamde kosten zijn
ƒ 2.002.731,65/€ 908.800,--.

2. De aanleg van nieuwe fietspaden, te weten ontbrekende schakels c.q. belangrijke toeristische ver-
bindingen in het Drentse net van de toeristische fietsinfrastructuur. De kosten worden geraamd op
ƒ 21.362.764,74/€ 9.694.000,--.

3. Het aanbrengen van aanvullende voorzieningen rond fietspaden, waarbij direct wordt ingespeeld
op de behoeften van de gebruiker. Het gaat om zitbanken, informatieborden en dergelijke. De
kosten worden geraamd op ƒ 804.354,15/€ 365.000,--.

N.B.
De promotie voor de fietsinfrastructuur zal deel gaan uitmaken van een totaal toeristisch promotiepro-
ject voor Drenthe, waarin het fietsen een belangrijk thema zal zijn. Het toeristisch bedrijfsleven werkt
samen met het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme deze plannen momenteel uit, in het kader
van het provinciale project Interactief toerisme.
Het Fietstotaalplan is door het Recreatieschap onlangs ingediend voor een Kompas-bijdrage voor de
onderdelen 2 en 3.
Een provinciale bijdrage/cofinanciering wordt gevraagd voor de onderdelen 1 en 3.

Advies

1. De gevraagde bijdrage van ƒ 500.242,17/€ 227.000,-- (25% van de kosten) voor het onderdeel
Revitalisering en ƒ 151.505,06/€ 68.750,-- (20% van de kosten) voor het onderdeel Aanvullende
voorzieningen van het Fietstotaalplan beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van het Fonds
flexibel beleid.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Verbetering van de fietsinfrastructuur en versterking van de toeristische ontwikkeling in Drenthe.

Argumenten

1.1. Bevordering van het toeristisch fietsen is een belangrijk speerpunt van beleid. Daarbinnen is de
publieke infrastructuur een basisvoorziening.

1.2. Kwaliteitsverbetering en versterking van het "provinciaal aanbod" aan fietsinfrastructuur worden
door gemeenten en provincie als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwd.
Dit met mede met het oog op de ontwikkelingsmogelijkheden van het toerisme in onze provincie
(fietsprovincie nummer 1).

1.3. Revitalisering van, delen van, het bestaande net is noodzakelijk met het oog op de kwaliteitsbele-
ving van het gehele product.
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1.4. Hoewel het instandhouden van de paden primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is vin-
den wij een beperkte provinciale bijdrage hier zeker op zijn plaats mede gezien:
- de provinciale functie van het fietspadennet;
- de lengte van het totale net, waarbij juist veel kilometers gelegen zijn in plattelands-

gemeenten;
- de ouderdom van veel paden (tot veertig jaar);
- het aspect "niet verwijtbaar" (indertijd minder gebruik van duurzame materialen);
- de omvang van het gehele Fietstotaalproject waarin de gemeenten ƒ 25.018.719,63/

€ 11.353.000,-- (50%) bijdragen.

Voorwaarden

Aan de subsidietoekenning zullen voorwaarden verbonden worden:
- de uitgewerkte plannen zullen vooraf nog aan ons ter toetsing voorgelegd moeten worden onder

meer op het aspect "niet verwijtbaar";
- binnen het project zal ook aandacht besteed moeten worden aan een centraal meld-/informatiepunt

voor de gebruikers;
- gemeenten zijn verantwoordelijk voor een structureel goed onderhoud van hun fietspaden en dus

samen voor het gehele net. Op korte termijn verwachten wij van hen voorstellen op basis waarvan
een dergelijke onderhoudssituatie door hen voor de toekomst gegarandeerd kan worden.

Uitvoering

Uitvoering zal plaatsvinden onder regie van het Recreatieschap Drenthe.

Tijdsplanning

Beide projectonderdelen zullen uitgevoerd worden in de jaren 2002 en 2003.

Financiën
Revitalisering Aanvullende voorzieningen

Totale kosten ƒ 2.000.968,68/€ 908.000,-- ƒ 804.354,15/€ 365.000,--
Externe kosten ƒ 1.500.726,51/€ 681.000,-- ƒ 652.849,09/€ 296.250,--
Kosten voor de provincie ƒ 500.242,17/€ 227.000,-- ƒ 151.505,06/€ 68.750,--
Uit het budget: Fonds flexibel beleid.

Monitoring en evaluatie

Toeristische ontwikkeling van het fietsen zal steeds aandachtpunt zijn bij onderzoek en monitoring
beleid (Toer Data en economisch onderzoek).

Extern betrokkenen

Gemeenten/Recreatieschap.

Communicatie
N.v.t.
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Bijlagen   

1. Fietstotaalplan Recreatieschap Drenthe.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 4 oktober 2001
Kenmerk: 40/6.8/2001008974

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.Th. Imholz, wnd. griffier

wa/coll.
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 oktober 2001, kenmerk
40/6.8/2001008974;

gelet op het provinciaal belang bij een kwalitatief goede toeristische fietsinfrastructuur;

BESLUITEN:

voor de onderdelen Revitalisering fietsinfrastructuur en Aanbrengen aanvullende voorzieningen, van
het Fietstotaalplan van het Recreatieschap Drenthe, bijdragen van respectievelijk
ƒ 500.242,17/€ 227.000,-- en ƒ 151.505,06/€ 68.750,-- beschikbaar te stellen en dit totaalbedrag van €
295.750,--/ƒ 651.747,-- ten laste te brengen van het Fonds flexibel beleid, onder de voorwaarde dat:
- de uitgewerkte plannen vooraf nog aan gedeputeerde staten ter toetsing voorgelegd moeten wor-

den, onder meer op het aspect "niet verwijtbaar";
- binnen het project ook aandacht besteed zal moeten worden aan een centraal meld-/infor-

matiepunt voor de gebruikers;
- gemeenten verantwoordelijk zijn voor een structureel goed onderhoud van hun fietspaden en dus

samen voor het gehele net, waarbij op korte termijn van hen voorstellen verwacht worden op basis
waarvan een dergelijke onderhoudssituatie door hen voor de toekomst gegarandeerd kan worden.

Assen, 7 november 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

wa/coll.


