
Besluit G-7 2020-968

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 3 november 2020, kenmerk
5.1312020002074;

BESLUITEN

1 . het Mobiliteitsprogramm a 2021-2030 vast te stellen als kader voor de uitwerking van het
mobiliteitsbeleid in concrete uitvoeringsagenda's en -projecten en in de begroting;

2. de inzet van de reserve lnvesteringen Verkeer en vervoer, bedoeld voor de dekking van ka-
pitaalslasten, te wijzigen in een reserve Mobiliteit voor de dekking van mobiliteitsprojecten en -
subsidies in het kader van verkeersveiligheid, stimulering fietsverkeer, openbaar vervoer,
duurzaamheid en innovatie;

3. de middelen uit de reserve Voormalig BDU Verkeer en Vervoer samen te voegen met de nieuw te
vormen reserve Mobiliteit;

4. de reserve Mobiliteit te voeden met de begrote middelen voor bijdragen in verkeer en
vervoerprojecten (voormalige BDU) en het saldo tussen begrote en werkelijke kapitaallasten van
verkeersprojecten Verkeer en Vervoer;

5. het budgettaire kader voor kapitaallasten aan te passen in verband met:
1. het compleet maken van het budgettaire kader voor het € 90 miljoen scenario N34 door

toevoeging van € 1 miljoen aan kapitaallasten vanaf 2028;
2. de investering van € 3 miljoen in de folielaag N391 (rondweg Emmen) met een jaarlijkse

kapitaallast van € 150.000 vanaf 2022;
3. de vervaardiging/loonkosten van € 3 miljoen met een jaarlijkse kapitaallast van

€ 150.000,-- (oplopend vanaf 2021 tot en met 2024 met € 50.000 per jaar);

4. de extra kapitaallasten, jaarlijks € 300.000,-- in de periode 2021 tot en met 2024 dekken uit de
reserve Mobiliteit. Vanaf 2025 vindt de dekking plaats binnen de exploitatiebegroting van de
provincie;

6. het Beleidskader Beheer en Onderhoud wegen en vaarwegen, inclusief het Meerjaren
onderhoudsprogramma (MJOP) 2021-2024) vast te stellen;

7. de begroting voor vast onderhoud Wegen en Vaarwegen en het groot, variabel onderhoud Wegen
en Vaarwegen voor de periode 2021 tot en met 2024 bij te stellen met een bedrag van € 12,3
miljoen op basis van het MJOP 2021-2024 zoals aangeven onder de paragraaf

Financiën;

8. de aanvullende kosten voor onderhoud voor de periode 2021-2024 van in totaal
€ 12,3 miljoen te dekken uit de reserves Groot, Variabel onderhoud Wegen en Vaarwegen en de
reserve Mobiliteit waarbij ultimo 2024 een basis wordt aangehouden voor de reserve Groot
variabel onderhoud van € 4 miljoen. Vanaf 2025 worden de extra kosten voor vast onderhoud, in
het MJOP geraamd op € 250.000,- per jaar, gedekt binnen de exploitatiebe-
groting van de provincie;

L de reserve Vaarweg Meppel-de Punt te liquideren en het saldo over te hevelen naar de reserve
Groot onderhoud;

10. de middelen/budgetten voor onderhoud en beheer van gebouwen, voorheen bestemd voor
programma 4 (mobiliteit en bereikbaarheid), over te hevelen naar programma 7 (middelen en
mensen). Hiermee is een bedrag gemoeid van structureel € 137.000,-- en éénmalig
€ 168.000. De bekostiging vindt plaats uit respectievelijk programma 4 en de reserve Mobiliteit.
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Assen, 16 december2020

Provinciale Staten

voorzitter , griffier


