
Aan: 
de voorzitter en leden van 
provinciale staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 21 april 2004 
Ons kenmerk 2/5.3/2005000246 
Behandeld door de heer J.P. de Vries (0592) 36 57 54 
Onderwerp: Provinciaal uitvoeringsprogramma (PUP) verkeer en vervoer 2005 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Hierbij treft u ter kennisname aan het PUP verkeer en vervoer 2005 van de Product-
groep Verkeer en Vervoer. Het PUP is een uitvoeringsprogramma dat voor het jaar 
2005 inzicht geeft in de te realiseren maatregelen van de provinciale en gemeentelijke 
overheden en een aantal organisaties. Ook de wijze van financiering van de projecten 
en maatregelen wordt in grote lijnen aangegeven. 
 
In vergelijking met eerder verschenen edities ontwikkelt het van oorsprong provinciale 
PUP zich steeds meer tot een document, waarin alle voorziene activiteiten zijn opge-
nomen. Daardoor ontstaat ook in toenemende mate inzicht in de wijze waarop de 
betrokken instanties het verkeers- en vervoersbeleid de komende jaren vorm en  
inhoud willen geven. 
 
Het beleid zal integraal moeten zijn. Dat betekent dat het afgestemd is met andere 
beleidsinvalshoeken. Maar ook binnen het beleidsveld zelf zal het beleid een mix 
moeten zijn van de aspecten Infrastructuur, Gedragsbeïnvloeding en Verkeershand-
having. Ten aanzien van het onderwerp Gedragsbeïnvloeding is tijdens de voorberei-
ding van dit PUP veelvuldig met gemeenten overlegd over de mogelijkheden om de 
uitvoering en de cofinanciering nadrukkelijker bij deze overheid neer te leggen. De 
regio- en gemeenteoverschrijdende projecten worden onder regie van de provincie 
uitgevoerd. De Provinciale Commissie Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe die ver-
antwoordelijk is voor dit onderdeel van het beleid, heeft op 26 november 2004 met 
deze vernieuwende aanpak ingestemd. 
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Ook wat betreft het onderwerp Verkeershandhaving is met het onderling afstemmen 
van de grote lijnen van het Korpsbeleidsplan 2005 van de politie Drenthe en dit PUP 
een belangrijke stap in de gewenste richting gezet. In de komende maanden zal aan 
dit onderwerp een concrete invulling worden gegeven. 
 
De totaalkosten van alle uit te voeren projecten, waarvan een deel meerjarig is,  
bedragen ca. € 92 miljoen. Hiervan komt ca. € 22 miljoen ten laste van de provincie 
Drenthe, waarbij het overgrote deel van de kosten (ca. € 19 miljoen) wordt gefinan-
cierd uit het Fonds verkeer en vervoer. Dit bedrag valt binnen de in de prestaties van 
de provinciale begroting 2005 voorziene uitgaven. 
 
Met de uitvoering van alle in het PUP aangegeven maatregelen wordt in 2005 een 
aanzienlijke bijdrage geleverd aan het realiseren van één van de programmalijnen uit 
ons Collegeprogramma, namelijk een veilig en bereikbaar Drenthe. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage(n):  
it/coll. 


