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Bestaand 

krediet

Toevoeging 

Rijksbijdrage Verschuiving

Onbenut 

krediet totaal 

6314003 N34 Aansluiting Klijndijk € 3.903.597 € 2.379.103 € 2.160.300 € 8.443.000

6314006

Bijdrage aan activa in eigendom van 

derden N34 Aansluiting Klijndijk-Odoorn 

krediet € 5.000.000 -€ 2.160.300 -€ 1.769.700 € 1.070.000

€ 8.903.597 € 2.379.103 € 0 -€ 1.769.700 € 9.513.000



Beleidsbrief

Verhoging krediet ten behoeve van het opheffen van de gelijkvloerse aansluitingen Odoorn-Noord en Emmen-Noord en het realiseren van een onge-

lijkvloerse aansluiting Klijndijk op de N34, inclusief aanpassingen aan de onderliggende infrastructuur 

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

4.5 Toegankelijke en veilige bereik-

baarheid 

4.5.01 Toegankelijke 

en veilige bereik-

baarheid 

Lasten I Kapitaallas-

ten 

0 0 41.195 41.195 0 

4.5 Toegankelijke en veilige bereik-

baarheid 

4.5.01 Toegankelijke 

en veilige bereik-

baarheid 

Lasten S Kapitaallas-

ten 

0 0 0 0 -153.985 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling 

van reserves en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 

ontwikkeling van re-

serves en voorzie-

ningen 

Lasten I Bijdr. aan re-

serves 

0 0 -41.195 -41.195 0 

7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling 

van reserves en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 

ontwikkeling van re-

serves en voorzie-

ningen 

Lasten S Bijdr. aan re-

serves 

0 0 0 0 153.985 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Bestuurskern 
Dir. Wegen en 
Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid 
 

Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag 
 

Contactpersoon 
K.C.M. van der Veen 
Coördinerend 
Beleidsmedewerker 
 

Inge.vander.Veen@minienw.nl 

 
Ons kenmerk 
IENW/BSK-2020/235956 
 

Uw kenmerk 
E-mail van 01-07-2020 00:02; 
uw contactpersoon is Foppe 
Koen 
 

  
> Retouradres     

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Drenthe  
Postbus 122 
9400 AC ASSEN  

  
Datum 30 november 2020 
Betreft Toekenningbeschikking specifieke uitkering stimulering 

verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 
  

 

 

 
 
Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
Het Rijk kent u met deze beschikking een specifieke uitkering toe. Specifieke 
uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 
In het vervolg van deze beschikking wordt u over deze voorwaarden geïnformeerd.  
 
BETROKKEN PARTIJEN  
 
Verstrekt door Minister van Infrastructuur en Waterstaat  

Toegekend aan College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 

Datum 30 november 2020 
 
REGELING       
 
Kenmerk zaaknummer 31165715 en nummer 5000004641 

Type specifieke uitkering  

Naam Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 

Codering E20 

Bedrag € 6.633.635,44  

Periode 30 november 2020 tot en met 30 december 2023 
 
OMSCHRIJVING REGELING 
 
Basis van de verstrekking  
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. 

Beleidsdoelstelling  

U voert de kosteneffectieve en risicogestuurde infrastructurele maatregelen uit op 
het onderliggende wegennet om de verkeersinfrastructuur verkeersveiliger te 
maken. 
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Wijze van betaling 
U ontvangt het bedrag als voorschot ter hoogte van € 6.633.635,44 binnen 6 
weken na bekendmaking van de beschikking. 
Het beschikbare bedrag is exclusief BTW. De 21% BTW is afgedragen aan het BTW 
Compensatiefonds. Het bedrag zal worden gestort op bankrekeningnummer 
NL04ABNA0439070406 t.n.v. Provincie Drenthe onder vermelding van 
5000004641. 
 
GENERIEKE WETGEVING 
 
Financiële-verhoudingswet 
U dient het beschikte bedrag uiterlijk op 15 juli van de jaren volgend op het 
begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 
artikel 17a.  
 
Verantwoording 
U verantwoordt via het systeem van single information, single audit (sisa), zoals 
bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig 
indienen van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 
ministerie van BZK in werking.  
Er volgt opschorting van uitbetaling van de algemene uitkering totdat de 
verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een maximum van 26 weken.  
 
Terugvorderingsbeleid 
De minister vordert terug:  
a. voor zover er geen (volledige) of onjuiste verantwoordingsinformatie is 
verstrekt;  
b. indien de verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen;  
c. voor zover de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de uitkering;  
d. voor zover de uitkering niet rechtmatig is besteed;  
e. voor zover de rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerende 
accountant onzeker is.  

Indien de verantwoordingsinformatie te laat, niet of niet volledig wordt verstrekt, 
stelt de minister de uitkering op een lager bedrag vast als volledige terugvordering 
tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden. 
 
SPECIFIEKE WETGEVING 
 
Basis van het toegekende bedrag 
Het toekende bedrag is gebaseerd op uw aanvraag van 1 juli 2020 00:02. 
 
Deel II maatregelen (binnen een jaar uitgevoerd) 
 
Uw aanvraag voor een rijksbijdrage is, op grond van artikel 11 van het 
Kaderbesluit subsidies I en M in samenhang met artikel 4, eerste en tweede lid 
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 voor de volgende 
verkeersveiligheidsmaatregelen gedeeltelijk toegekend.  
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Aanleg van rijbaanscheiding 
door rammelstrook op 
asmarkering 

€ 1.250,00 De voorziene kosten vallen buiten de 
bandbreedte van het kostenkengetal (zoals 
opgenomen in het Arcadis-rapport 
“Kostenkengetallen 
Menukaart investeringsimpuls 
verkeersveiligheid”). Dit wordt onvoldoende 
onderbouwd. Derhalve wordt het kengetal 
toegekend. 

Aanleg van een 
fietsoversteek 
(middeneiland), alleen bij 
een kruispunt 

€ 27.050,00 De voorziene kosten vallen buiten de 
bandbreedte van het kostenkengetal (zoals 
opgenomen in het Arcadis-rapport 
“Kostenkengetallen 
Menukaart investeringsimpuls 
verkeersveiligheid”). Dit wordt onvoldoende 
onderbouwd. Derhalve wordt het kengetal 
toegekend. 

Aanleg van een 
ongelijkvloerse kruising 
(fietsonderdoorgang) 80 

€ 49.171,00 De voorziene bouwkosten worden 
gehonoreerd. 

Aanleg van een rotonde 
buiten de bebouwde kom 

€ 445.833,50 De voorziene bouwkosten worden 
gehonoreerd. 

Aanleggen van veilige, 
obstakelvrije bermen 100 

€ 38.396,50 Kosten zijn afwijkend van het kengetal, 
echter afdoende onderbouwd met een 
kostenraming. Deze wijkt wel af van het 
aangevraagde bedrag. De voorziene 
bouwkosten worden gehonoreerd. 

Aanleg van een parallelweg 
voor het ontsluiten van 
percelen 100 

€ 954.289,00 Kosten zijn afwijkend van het kengetal, 
echter afdoende onderbouwd met een 
kostenraming. Deze wijkt wel af van het 
aangevraagde bedrag. De voorziene 
bouwkosten worden gehonoreerd. 

Aanleg van een 
ongelijkvloerse kruising 100 

€ 857.722,95 Kosten zijn onderbouwd met een 
kostenraming. Hierin maakt een carpoolplein 
deel uit van de kostenraming. Dit valt echter 
niet onder de regeling, hiervoor is 
gecorrigeerd. De voorziene bouwkosten na 
correctie zijn gehonoreerd. 

Aanleg van ongelijkvloerse 
fietsoversteekplaatsen 100 

€ 82.861,50 De voorziene bouwkosten worden 
gehonoreerd 

 
Uw aanvraag voor een rijksbijdrage is, op grond van artikel 11 van het 
Kaderbesluit subsidies I en M in samenhang met artikel 4, eerste lid Regeling 
stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 voor de volgende 
verkeersveiligheidsmaatregelen afgewezen.  
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Vrijliggend fiets-/bromfietspad - b=3,0 
meter 

De maatregel is niet te koppelen aan art 4, 
eerste lid Regeling stimulering 
verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. 

Aanleg van een snelheidsremmende 
plateau voor een fietsoversteek, alleen 
bij een kruispunt 

De maatregel is niet te koppelen aan art 4, 
eerste lid Regeling stimulering 
verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. 

Aanleg van parallelwegen om percelen 
te ontsluiten 80 

De maatregel is niet te koppelen aan art 4, 
eerste lid Regeling stimulering 
verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. 

 
Deel II Totaal € 2.456.574,45  
 
Deel III maatregelen 
 
Uw aanvraag voor een rijksbijdrage is, op grond van artikel 11 van het 
Kaderbesluit subsidies I en M in samenhang met artikel 4, eerste en tweede lid 
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 voor de volgende 
verkeersveiligheidsmaatregel gedeeltelijk toegekend.  
 

Aanleg van een 
ongelijkvloerse 
kruising 
(fietsonderdoorgang) 
80 

€ 4.177.060,99 Fietstunnel Watertoren te Meppel is niet te 
koppelen aan art 4, eerste lid Regeling 
stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-
2021.  
Fietstunnel N386 bij Vriezerbrug: enkel de 
voorziene bouwkosten vallen onder de regeling. 
Fietstunnel Groningerstraat bij De Punt: enkel de 
voorziene bouwkosten vallen onder de regeling.  

 
Deel III Totaal € 4.177.060,99 
 

Indicatoren  
De volgende indicatoren worden uitgevraagd:  
• Besteding (jaar T) – aard van de controle R 
• Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) – aard van de controle n.v.t. 
• Cumulatieve cofinanciering (t/m Jaar T) – aard van de controle R 
• Per maatregel, maatregel afgerond in jaar T? (Ja/Nee) – aard van de controle 

n.v.t. 
• Project afgerond (alle maatregelen) in jaar T (Ja/Nee) – aard van de controle 

n.v.t. 
• De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde 

verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen); - aard 
van de controle n.v.t. 

• Eventuele toelichting, mits noodzakelijk – aard van de controle n.v.t. 
 

Verplichtingen  
U besteedt het bedrag conform uw aanvraag. 
 
Correspondentie  
Voor inhoudelijke vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen via 
aanvraagSPV@minienw.nl. 
Voor vragen over de verantwoordingsprocedure kunt u contact opnemen via 
postbusibi@minbzk.nl. 

mailto:aanvraagSPV@minienw.nl
mailto:postbusibi@minbzk.nl
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BEKRACHTIGING  

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
Directeur-Generaal Mobiliteit, 
 
 
 
 
 
drs. C. van der Burg 
 
 
 
 
 
Bijlage(n): 0 
 
 
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk 
bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking 
betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking 
een bezwaarschrift worden ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter 
attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-
Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag. 
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het 
bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en eventueel andere op de zaak betrekking 
hebbende stukken te voegen. Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

 


