Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 14 juni 2005
Ons kenmerk 19/5.5/2005004184
Behandeld door de heer J.P. de Vries (0592) 36 57 54
Onderwerp: Jaarverslag Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer
2004-2007

Geachte voorzitter/leden,
Hierbij treft u ter kennisname het Jaarverslag 2004 van het Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) verkeer en vervoer 2004-2007 aan. Genoemd MUP is het eerste uitvoeringsprogramma, waarin de beleids- en uitvoeringsprojecten van zowel de provincie, de gemeenten als andere instanties in Drenthe inzichtelijk zijn gemaakt. Ook het
Werkplan verkeersveiligheid en gedrag van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
(VVBD), dat voorheen separaat verscheen, is in dit MUP opgenomen.
Uit de verslaglegging blijkt dat de overheden en organisaties in 2004 veel projecten
hebben uitgevoerd en activiteiten hebben ontplooid die bijdragen tot een veilige bereikbaarheid in Drenthe. Ook uit evaluaties van uitgevoerde projecten, waarvan de
resultaten in eerdere jaarverslagen zijn beschreven, blijkt dat wij met deze aanpak op
de goede weg zijn. Het aantal onveilige kruispunten op provinciale wegen is aanzienlijk afgenomen en vanuit provinciaal perspectief is de aandacht verlegd naar het verminderen van het aantal ongevallen en slachtoffers op de wegvakken en op verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van het wegennet in en rond met name de
stedelijke gebieden. Deze aanpak spoort met de beleidslijnen, zoals die in het POP II
en in het Collegeprogramma 2003-2007 zijn vastgelegd en in het Uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer, dat u eind 2005 wordt voorgelegd, nader worden uitgewerkt.
In de vergadering van het VVBD op 15 april 2005 is het hoofdstuk Verkeersveiligheid
en gedrag (hoofdstuk 4 van het verslag) vastgesteld.
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Via verspreiding van het verslag wordt "Drenthebreed" zichtbaar gemaakt hoe de uitvoering van het provinciaal verkeers- en vervoersbeleid door de samenwerkende
overheden en organisaties vorm en inhoud is gegeven. Mede aan de hand van de tot
dusver gepresenteerde verslagen zullen het uitgevoerde beleid en de daaraan gekoppelde projecten de komende tijd worden gemonitord en geëvalueerd. De resultaten
daarvan zullen eveneens in brede kring onder de aandacht worden gebracht.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Drenthe,
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cs/coll.

, voorzitter

