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Informatie verkregen subsidies wegen

ONS KENMERK

Geachte heer, mevrouw,
In de begroting 2021 is aangegeven dat er een aanvraag is ingediend
voor een rijkssubsidie ter verbetering van de verkeersveiligheid (SPVsubsidie). Op woensdag 9 december ontvingen wij de beschikking en tot
onze grote tevredenheid kunnen wij u melden dat wij € 691.525,-- aan
subsidie zullen ontvangen voor diverse projecten en maatregelen. Het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe heeft
aanvullend daarop toegezegd dat de provincie voor dezelfde projecten en
maatregelen extra BDU-subsidie zal verstrekken. Deze beschikking
verwachten we nog dit jaar.
Daarnaast heeft u wellicht in de krant gelezen dat de minister besloten
heeft een bijdrage te verstrekken van 750.000 voor de aanleg van de
rotondes bij de afslagen Fluitenberg. Een mooi resultaat van de
volhoudende inzet van gemeente en provincie.
Met de verkregen subsidies kunnen we in 2021 mooie slagen maken in
het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming. Zo kan het
project Toldijk/Middelveldweg, dat voor volgend jaar op de planning
staat, nu inclusief de rotondes bij de afslagen Fluitenberg worden
gerealiseerd. Ook kunnen de rotonde op de kruising Kanaalweg/Vos van
Steenwijklaan en de fietsoversteek over de Zuidwoldigerweg worden
gemaakt. Daarnaast kunnen dankzij de subsidie nog tal van andere
kleinere maatregelen worden doorgevoerd. Zoals (bijna) alle subsidies,
zijn ook deze subsidies verstrekt op voorwaarde van cofinanciering
vanuit de gemeente. Maar door de bijdragen van Rijk én provincie,
kunnen de werkzaamheden nu voor slechts 25% van de kosten worden
uitgevoerd! De gemeentelijke cofinanciering wordt gedekt uit budgetten
die uw raad in de begroting 2021 voor de wegen beschikbaar heeft
gesteld.
Tot slot willen we hier nog benoemen dat het Rijk binnen nu en 3 jaar
het knooppunt Hoogeveen zal aanpassen. Er zal een extra rangeerbaan
worden toegevoegd aan het knooppunt Hoogeveen, aan de zuidzijde van
de A28. Hiermee wordt de afslag Hoogeveen (richting Assen/Groningen)
aanzienlijk verkeersveiliger. De kosten hiervan bedragen naar schatting
6 tot 7 miljoen euro en worden volledig door het Rijk gedragen.
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Al met al een mooie opbrengst van enkele jaren samen optrekken met
de regio Zwolle, lobbyen en goed netwerken.
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
Bernice Ruiter-Hiemstra
Waarnemend gemeentesecretaris

Karel Loohuis
burgemeester

