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Inleiding  

Voor u ligt een geactualiseerd Investeringsprogramma verkeer en vervoer (IVV2020) voor de periode 
2011 tot en met 2020. Het nieuwe investeringsprogramma is een financiële uitwerking van het Provin-
ciaal verkeers- en vervoersplan Drenthe (PVVP) op grond van de planwet verkeer en vervoer. Het 
programma is afgestemd op relevante nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke programma’s 
en agenda’s. 
 
Het huidige Investeringsprogramma verkeer en vervoer (2002/2004) loopt af in 2010. De investerings-
ruimte voor deze periode was vastgesteld op € 96 miljoen. Van deze middelen is ongeveer 95% geïn-
vesteerd. De onderuitputting is het gevolg van meevallers in aanbestedingen en onvoorziene bijdra-
gen van derden, bijvoorbeeld uit subsidies of regionale investeringsmiddelen. 
 
In 2010 behandelen uw staten het nieuwe omgevingsbeleid. Het Investeringsprogramma verkeer en 
vervoer is afgestemd op de contouren van het nieuwe omgevingsbeleid, zoals vastgelegd in de ont-
werp-Omgevingsvisie (2009). In de definitieve besluitvorming over de Omgevingsvisie kan tot een 
nadere prioriteit worden besloten. Deze prioriteit werkt door in het nieuwe Investeringsprogramma 
verkeer en vervoer.  
 
De RSP-projecten, voor zover deze een relatie hebben met de beleidsdoelen van verkeer en vervoer, 
zijn opgenomen in het investeringsprogramma. Met het investeringsprogramma streven wij naar een 
maximale koppeling tussen RSP-doelstellingen en de doelstellingen en middelen verkeer en vervoer 
(‘het plus denken’).  
 
In het IVV2020 is de provinciale investeringsbehoefte voor verkeer en vervoer voor de periode 2011 – 
2020 inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn de beleidsambities uit het Provinciale Verkeers- en Vervoers-
plan (PVVP) uitgewerkt naar het concrete projecten. Het PVVP heeft op grond van de planwet verkeer 
en vervoer een verplichtend karakter: de nationale Nota Mobiliteit (NoMo) werkt door in het PVVP. De 
NoMo én het PVVP werken door in de gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen (GVVP).  
 
De verwachte investeringskosten voor de periode 2010 – 2020 zijn voor de sector ruim € 2,1 miljard. 
De provinciale bijdrage is bijna € 580 miljoen. Deze bijdrage wordt geleverd vanuit het investerings-
programma verkeer en vervoer (IVV), de brede doeluitkering (BDU) en het provinciaal meerjarenpro-
gramma landelijk gebied (pMJP). Vanuit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) is een bijdrage 
van ruim € 750 miljoen voorzien. Van de andere partijen (provincie, gemeente, rijk, derden) wordt in 
totaal een bijdrage van bijna € 662 miljoen verwacht.  
 
Het RSP draagt bij aan de PVVP-ambities ten aanzien van ruimtelijk-economische ontwikkeling, be-
reikbaarheid en innovatie. Belangrijke projecten zijn de Zuidelijke Ringweg Groningen, Florijnas As-
sen, Atalanta Emmen en de spoorverbinding Zwolle – Emmen. Verder is er vanuit het RSP cofinancie-
ring voor openbaar vervoermaatregelen zoals de realisatie van HOV-verbindingen, transferia en dy-
namische reisinformatie. 
 
De provinciale middelen worden verdeeld over de thema’s van het PVVP met een sterk accent op de 
thema’s ruimtelijk-economische ontwikkeling, bereikbaarheid, veiligheid en innovatie. Grote projecten 
zijn de reconstructie van de N33 inclusief de knooppunten Assen Zuid en Gieten; de herinrichting van 
de regionale routestructuur voor wegverkeer in Zuidoost Drenthe (Rondweg Emmen, N34, N391, 
N862); de verbetering van de stedelijke bereikbaarheid; de ontsluiting van nieuwe woonopgaven in 
Roden/Leek, Assen West (knoop N371/N373) en Meppel; de kwaliteitsverbetering van de exploitatie 
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van het openbaar vervoer per spoor en bus en de realisatie van een natuurtransferium bij De Punt in 
relatie tot het project Regiotram/Regiorail en de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde.   
 
Het IVV2020 gaat uit van een bijdrage van € 234 miljoen uit provinciale middelen voor de realisatie 
van het PVVP voor de periode van 2011–2020. Deze provinciale bijdrage is ongeveer 10% van de 
totale investeringskosten voor de periode tot 2020. Voorsorterend op de discussie over kerntaken, 
provinciaal belang en bezuinigingen is een nadere prioritering in de investeringen aangebracht. De 
benodigde investeringsruimte verkeer en vervoer voor het hoog prioritaire programma is ruim € 135 
miljoen, wat neerkomt op een investering van gemiddeld € 13,6 miljoen per jaar voor de periode 
2011–2020. Met de keuze voor dit hoog prioritaire programma wordt een “besparing” van bijna € 100 
miljoen voorgesteld. Een reductie van 42% op het uitvoeringsprogramma van het door uw staten vast-
gestelde PVVP 2007-2020. 
 
Op grond van de financiële verkenning van het PVVP is in de Voorjaarsnota 2007 Plus in de meer-
jarenprogrammering van de begroting voor de jaren 2010 en 2011 al een reservering voor kapitaal-
lasten opgenomen van respectievelijk € 2,5 en € 5 miljoen. Een reservering die een investerings-
volume van € 53,3 miljoen mogelijk maakt. Naderhand, is in afwachting van het nieuwe Investerings-
programma 2011-2020, deze € 53,3 miljoen in een investeringsritme van ruim € 13 miljoen per jaar in 
de begroting voor de periode 2011-2014 opgenomen. 
 
Voorgesteld wordt om in de periode 2011-2015 uitsluitend te investeren in de prioritaire projecten en 
daar de al beschikbare investeringsruimte verkeer en vervoer op de provinciale begroting voor in te 
zetten. In deze periode is dus sprake van getemporiseerde ambities van het PVVP. Het is de vraag of 
deze temporisatie in latere perioden kan worden ingelopen. Voorgesteld wordt om in 2014 het nieuwe 
college de investeringen verkeer en vervoer te laten heroverwegen met als doel middelen vrij te ma-
ken voor de periode 2016-2020. 
 
De komende maanden willen wij benutten om met onze partners te onderhandelen over uitvoeringsaf-
spraken. Ons voornemen is om de provinciale middelen nadrukkelijk in te zetten als instrument om de 
investeringen van onze partners te sturen in de richting van onze provinciale belangen en doelen. 

Advies  

1. Instemmen met het Investeringsprogramma verkeer en vervoer, als uitwerking van het Provinciaal 
verkeers- en vervoersplan Drenthe voor de periode 2011–2020. 

2. Instemmen met het voorstel om in de periode 2011–2015 de bestaande investeringsruimte op de 
provinciale begroting (€ 53,3 miljoen) in te zetten voor de realisatie van het hoog prioritaire deel 
van het Investeringsprogramma verkeer en vervoer; 

3. Instemmen met het voorstel om de besluitvorming over de investeringsruimte verkeer en vervoer 
voor de periode 2016-2020 uit te stellen tot 2014, waarbij, als gevolg van het verplichtende karak-
ter van de Planwet verkeer en vervoer, de volledige realisatie van het PVVP opnieuw als uit-
gangspunt wordt genomen. 

Beoogd effect 

De realisatie van de beleidsdoelstellingen verkeer en vervoer zoals vastgelegd in het Provinciaal  
verkeers- en vervoersplan (2007). 
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Argumenten 

1.1. Vaststellen van het IVV2020 is van belang om op nationaal, regionaal en provinciaal niveau regie 
te kunnen voeren en te kunnen sturen op samenwerking, ontwikkeling en integraliteit. 

 
Het IVV2020 is een uitwerking van de beleidsambities van het PVVP naar concrete projecten. Het 
PVVP is in 2007 door uw staten vastgesteld en heeft een verplichtend karakter als uitwerking van 
de nationale Nota Mobiliteit (NoMo), op grond van de Planwet verkeer en vervoer. De nationale 
en regionale ruimtelijk-economische nota’s en agenda’s (Nota Ruimte, SNN, Regiovisie, POPII, 
etc.) zijn als kader voor het PVVP gebruikt. Aan de beleidsambities van het PVVP liggen net-
werkanalyses voor Groningen–Assen, Zuid-Drenthe en het openbaar vervoer ten grondslag. Het 
PVVP is een integrale beleidsnota, waarin ambities voor verkeer en vervoer, stedelijke ontwikke-
ling, natuurontwikkeling, milieu, klimaat en energie zijn geïntegreerd. Het PVVP werkt, net als de 
NoMo, op essentiële onderdelen door in de gemeentelijke mobiliteitsplannen (GVVP). 
 
Voor de realisatie van het PVVP zijn investeringen nodig op rijks-, provinciale en gemeentelijke 
infrastructuur. Deze projecten zijn in beeld gebracht. Met vaststelling van het IVV2020 is daarmee 
het inhoudelijk langetermijnperspectief voor verkeer en vervoer geschetst. Dit perspectief is van 
belang als inhoudelijke onderlegger voor onderhandelingen over kerntaken, bezuinigingen en col-
legeprogramma’s.  
 
Het IVV2020 is het financiële kader voor de invulling van de regierol van de provincie in het do-
mein van verkeer en vervoer. Een belangrijk deel van de middelen wordt ingezet als sturing van 
gemeentelijke investeringen, vast te leggen in meerjarige uitvoeringsafspraken. Het verleidings-
mechanisme is enerzijds de toevoeging van projecten aan het convenant (‘als u deze projecten 
opneemt in de begroting, dan voeren wij deze uit’) en anderzijds de directe cofinanciering van 
gemeentelijke projecten tot een maximum van 50%. De looptijd van de uitvoeringsafspraken is op 
basis van eerdere ervaring idealiter vier jaar met een uitloop van één jaar, ingegeven door de be-
nodigde termijn van realisatie (van planvorming naar uitvoering) en de gewenste flexibiliteit in de 
programmatische planning. 
 
Het IVV2020 is voor verkeer en vervoer het kader voor de verbinding van de beleidsambities met  
andere nationale (bijvoorbeeld Gebiedsagenda Noord Nederland), regionale (bijvoorbeeld SNN,  
Regiovisie, Zuidas) en provinciale programma’s (bijvoorbeeld RSP, Klimaat en Energie). Het 
IVV2020 is daarmee een aanzet tot concretisering van het ‘plus-denken’. 

 
2.1. Gezien de huidige financiële situatie van de provincie kan met de huidige beschikbare middelen 

in de periode 2011–2015 het prioritaire programma gerealiseerd worden.  
 

Het IVV2020 gaat uit van € 234 miljoen als realisatiekosten van het PVVP voor de periode van 
2011–2020. Voorsorterend op de discussie over kerntaken (PNS), provinciaal belang (Omge-
vingsvisie) en bezuinigingen is een nadere prioritering in de investeringen aangebracht. Projecten 
met prioriteit 1 kunnen worden opgevat als PNS-proof en passend bij het provinciaal belang. De 
resulterende investeringsvariant dient als inzet voor de bezuinigingsdiscussie: deze investeringen 
zouden minimaal overeind gehouden moeten worden. 
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De benodigde investeringsruimte verkeer en vervoer voor het prioritaire programma is ruim € 135 
miljoen, wat neerkomt op een investering van gemiddeld € 13,6 miljoen per jaar voor de periode 
2011–2020. Hiervan is € 85 miljoen beoogd als inzet voor de onderhandeling met gemeenten en 
€ 50 miljoen is toebedeeld aan prioritaire projecten van gebieden of programma’s die niet kunnen 
worden toebedeeld aan een gemeente. 
 
Om een inschatting te kunnen maken in hoeverre deze investeringsruimte toereikend is, is de  
prioritaire investering van € 135 miljoen uitgesplitst naar korte (2011–2015) en lange termijn 
(2016–2020). Deze indeling in perioden komt overeen met de gewenste perioden van uitvoe-
ringsafspraken met gemeenten. De investeringsbehoefte voor het prioritaire programma voor de 
periode 2011–2015 is € 56,2 miljoen. Voor de periode 2016–2020 is het restant investeringsbe-
hoefte dan € 79 miljoen.  
 
Gezien de huidige financiële positie van de provincie valt het niet aan te bevelen om een grote fi-
nanciële claim voor verkeer en vervoer voor te dragen. Onvoldoende financiële middelen voor 
een periode heeft echter tot gevolg dat de ambitie voor uitvoeringsafspraken met partners naar 
beneden moet worden bijgesteld. Dit is niet wenselijk aangezien de investeringen al tot het hoog 
prioritaire niveau zijn teruggebracht. 
 
Voorgesteld wordt om in de periode 2011-2015 uitsluitend te investeren in de prioritaire projecten 
en daar de al beschikbare investeringsruimte verkeer en vervoer op de provinciale begroting van 
€ 53,3 miljoen voor in te zetten. Wij doen daarbij de aanname dat er voldoende voordeel wordt 
gehaald uit de uitvoeringsafspraken met partners (i.c. een lager cofinancieringspercentage) en de 
aanbesteding om het verschil van bijna € 3 miljoen met de geraamde investering te dekken. 

 
2.2. Voldoende dekking voor investeringen 2011-2015 is van belang voor onderhandelingen met ge-

meenten. 
 
Het is van belang om over voldoende investeringsruimte te beschikken om de onderhandeling 
met gemeenten te kunnen starten. Voldoende investeringsruimte komt de onderhandelingspositie 
ten goede vanwege de zekerheid van dekking voor de te maken afspraken. Ook ontstaat er ruim-
te om te schuiven in de planning door investeringen naar voren te halen indien gewenst door de 
provincie of door partners. Tot slot kan worden opgemerkt dat bij voldoende investeringsruimte 
het realisatieniveau van de beleidsambities ingegeven door het ‘laadvermogen’ van de sector en 
niet door de hoogte van de beschikbare middelen. 
 

3.1.  Het nieuwe college kan besluiten over de financiering van de periode 2016–2020. 
 
De huidige collegeperiode eindigt in 2011. Idealiter besluit een nieuw college over de investerin-
gen in de daaropvolgende periode. Door deze knip in de besluitvorming aan te brengen kan in 
2014 de volledige realisatie van het PVVP opnieuw als uitgangspunt wordt genomen. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
1. Bespreking Verkeers- en Vervoersberaad (maart 2010) 
2.  Voorbereiding uitvoeringsafspraken partners (maart–juni 2010) 
3.  Behandeling uitvoeringsafspraken partners in GS (september 2010) 
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Financiën 
Huidige reservering 2011–2014: € 53,3 miljoen 
 
Begroting 
Programmanummer: 3.11 Investeringsnota verkeer en vervoer 
Dekking 
Algemene middelen  

Monitoring en evaluatie 
Monitoring PVVP op basis van financiële gegevens, mobiliteits- en veiligheidsdata en aanvullende 
analyses. 

Extern betrokkenen 
Op ambtelijk niveau zijn de partners gevraagd aan te geven welke investeringen in de periode tot en 
met 2020 voorzien/wenselijk zijn. 

Communicatie  
Na vaststelling worden de partners geïnformeerd over het besluit via het Verkeers- en Vervoersberaad 
Drenthe en de procedure om te komen tot uitvoeringsafspraken. 

 
Bijlagen  
1. Concept-Investeringsprogramma verkeer en vervoer 2011–2020 
2  Projectoverzicht concept-Investeringsprogramma verkeer en vervoer 2011–2020  

 
Ter inzage in de leeskamer 
N.v.t. 

 
Assen, 1 april 2010 
Kenmerk: 11/4.3/2010004135 
 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw drs. J.M. Imhof, secretaris 
 

jk.coll. 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 1 april 2010, kenmerk 
11/4.3/2010004135; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. in te stemmen met het Investeringsprogramma verkeer en vervoer, als uitwerking van het 

Provinciaal verkeer- en vervoerplan (PVVP) Drenthe voor de periode 2011–2020; 
 
II. in te stemmen met het voorstel om in de periode 2011–2015 de bestaande investeringsruimte op 

de provinciale begroting (€ 53,3 miljoen) in te zetten voor de realisatie van het hoog prioritaire 
deel van het Investeringsprogramma verkeer en vervoer; 

 
III. in te stemmen met het voorstel om de besluitvorming over de investeringsruimte verkeer en ver-

voer voor de periode 2016-2020 uit te stellen tot 2014, waarbij, als gevolg van het verplichtende 
karakter van de Planwet verkeer en vervoer, de volledige realisatie van het PVVP opnieuw als 
uitgangspunt wordt genomen. 

 
Assen, 2 juni 2010 
 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
jk/coll. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2011 – 202 0 
 
 
 
 
 

-- CONCEPT -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 2010



 

 2

Inhoudsopgave 
  
Samenvatting ......................................................................................................................................... 3 
 
1. Inleiding .............................................................................................................................................. 5 
 
2. Investeringskosten realisatie PVVP ................................................................................................ 7 

 
2.1 Spelregels ...................................................................................................................................... 7 
2.2 Investeringskosten verkeer en vervoer 2010 - 2020 ..................................................................... 7 
2.3 Benodige investeringsruimte verkeer en vervoer .......................................................................... 8 
2.4 Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2011 – 2020 (IVV 2020) ......................................... 8 

 
3. Oriëntatie op kerntaken en provinciaal belang ............................................................................ 10 

 
3.1 Prioritering.................................................................................................................................... 10 
3.2 Benodigde investeringsruimte verkeer en vervoer ...................................................................... 10 
3.3 Wijziging Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2011 – 2020 (IVV 2020)........................ 11 

 
4. Conclusie .......................................................................................................................................... 13 

 
4.1 Beoordeling investeringsvarianten............................................................................................... 13 
4.2 Advies .......................................................................................................................................... 13 



 

 3  

Samenvatting 
 
In het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV2020) is de provinciale investeringsbehoefte 
voor verkeer en vervoer voor de periode 2011 – 2020 inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn de 
beleidsambities uit het Provinciale Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) uitgewerkt naar het concrete 
projecten. Het PVVP heeft op grond van de planwet verkeer en vervoer een verplichtend karakter: de 
nationale Nota Mobiliteit (NoMo) werkt door in het PVVP. De NoMo én het PVVP werken door in de 
gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen (GVVP).  
 
Doel Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 
Samengevat heeft het IVV2020 de volgende doelen: 
 
1. Lange termijn perspectief voor investeringen verkeer en vervoer 
Voor de realisatie van het PVVP zijn investeringen nodig op rijks-, provinciale en gemeentelijke 
infrastructuur. Deze projecten zijn in beeld gebracht. Dit perspectief is van belang als inhoudelijke 
onderlegger voor onderhandeling met partners en onderhandeling over kerntaken, bezuinigingen en 
collegeprogramma’s.  
 
2. Tactisch (financieel) kader voor de invulling van de regierol van verkeer en vervoer 
Het programma legt de verbinding met andere nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke 
programma’s. Het IVV2020 is daarmee een concretisering van het ‘plus denken’. Een belangrijk deel 
van de middelen wordt ingezet als sturing van gemeentelijke investeringen, vast te leggen in 
meerjarige uitvoeringsafspraken. Het IVV 2020 is daarmee het financiële kader voor de invulling van 
de regierol van de provincie. 
 
Investering verkeer en vervoer 
De verwachte investeringskosten voor de periode 2010 – 2020 zijn voor de sector ruim € 2,1 miljard. 
De provinciale bijdrage is bijna € 580 miljoen. Deze bijdrage wordt geleverd vanuit het 
investeringsprogramma verkeer en vervoer (IVV), de brede doeluitkering (BDU) en het provinciaal 
meerjarenprogramma landelijk gebied (pMJP). Vanuit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) 
is een bijdrage van ruim € 750 miljoen voorzien. Van de andere partijen (provincie, gemeente, rijk, 
derden) wordt in totaal een bijdrage van bijna € 662 miljoen verwacht.  
 
Het RSP draagt bij aan de PVVP-ambities ten aanzien van ruimtelijk-economische ontwikkeling, 
bereikbaarheid en innovatie. Belangrijke projecten zijn de Zuidelijke Ringweg Groningen, Florijnas 
Assen, Atalanta Emmen en de spoorverbinding Zwolle – Emmen. Verder is er vanuit het RSP 
cofinanciering voor openbaar vervoermaatregelen zoals de realisatie van HOV-verbindingen, 
transferia en dynamische reisinformatie. 
 
De provinciale middelen worden verdeeld over de thema’s van het PVVP met een sterk accent op de 
thema’s ruimtelijk-economische ontwikkeling, bereikbaarheid, veiligheid en innovatie. Grote projecten 
zijn de reconstructie van de N33 inclusief de knooppunten Assen Zuid en Gieten; de herinrichting van 
de regionale routestructuur voor wegverkeer in Zuidoost Drenthe (Rondweg Emmen, N34, N391, 
N862); de verbetering van de stedelijke bereikbaarheid; de ontsluiting van nieuwe woonopgaven in 
Roden/Leek, Assen West (knoop N371/N373) en Meppel; de kwaliteitsverbetering van de exploitatie 
van het openbaar vervoer per spoor en bus en de realisatie van een natuurtransferium bij De Punt in 
relatie tot het project Regiotram/Regiorail en de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde.   
 
Vereiste investeringsruimte 2011 - 2020 
Het IVV2020 gaat uit van een bijdrage van € 234 miljoen uit provinciale middelen voor de realisatie 
van het PVVP voor de periode van 2011 – 2020. Deze provinciale bijdrage is ongeveer 10% van de 
totale investeringskosten voor de periode tot 2020. Voorsorterend op de discussie over kerntaken, 
provinciaal belang en bezuinigingen is een nadere prioritering in de investeringen aangebracht. De 
benodigde investeringsruimte verkeer en vervoer voor het hoog prioritaire programma is ruim € 135 
miljoen, wat neerkomt op een investering van gemiddeld € 13,6 miljoen per jaar voor de periode 2011 
– 2020. 
 
De prioritaire investering van € 135 miljoen is uitgesplitst naar de korte (2011 – 2015) en lange termijn 
(2016 – 2020). Deze indeling in perioden komt overeen met de gewenste perioden van 
uitvoeringsafspraken met gemeenten. De investeringsbehoefte voor het prioritaire programma voor de 
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periode 2011 – 2015 is € 56,2 miljoen. Voor de periode 2016 – 2020 is het restant 
investeringsbehoefte dan ruim € 79 miljoen. 
 
Advies 
Voldoende investeringsruimte komt de onderhandelingspositie met partners ten goede vanwege de 
zekerheid van dekking voor de te maken afspraken. Ook ontstaat er ruimte om binnen de periode te 
schuiven in de planning door investeringen naar voren te halen indien gewenst door de provincie of 
door partners. Tot slot kan als voordeel worden aangemerkt dat bij voldoende investeringsruimte het 
realisatieniveau van de beleidsambities wordt ingegeven door de draagkracht van de sector in plaats 
van de hoogte van de beschikbare middelen. 
 
Gezien de huidige financiële positie van de provincie valt het niet aan te bevelen om een grote 
financiële claim voor verkeer en vervoer voor te dragen. Daar komt bij dat de huidige collegeperiode 
eindigt in 2011 en dat idealiter een nieuw college moeten kunnen besluiten over de investeringen in 
de daaropvolgende periode. Onvoldoende financiële middelen voor een periode heeft tot gevolg dat 
de ambitie voor uitvoeringsafspraken met partners naar beneden moet worden bijgesteld. Dit is niet 
wenselijk aangezien de investeringen al tot het hoog prioritaire niveau zijn teruggebracht. 
 
Op grond van de financiële verkenning van het PVVP is in de Voorjaarsnota 2007 Plus in de 
meerjarenprogrammering van de begroting voor de jaren 2010 en 2011 al een reservering voor 
kapitaalslasten opgenomen van respectievelijk € 2,5 en € 5 miljoen. Een reservering die een 
investeringsvolume van € 53,3 mogelijk maakt. Naderhand, is in afwachting van het nieuwe 
Investeringsprogramma 2011-2020, deze € 53,3 miljoen in een investeringsritme van ruim € 13 
miljoen per jaar in de begroting voor de periode 2011-2014 opgenomen. 
 
Voorgesteld wordt om in de periode 2011 - 2015 uitsluitend te investeren in de prioritaire projecten en 
daar de al beschikbare investeringsruimte verkeer en vervoer op de provinciale begroting van € 53,3 
miljoen voor in te zetten. We doen daarbij de aanname dat er voldoende voordeel wordt gehaald uit 
de uitvoeringsafspraken met partners (i.c. een lager co-financieringspercentage) en de aanbesteding 
om het verschil van bijna 3 miljoen met de geraamde investering te dekken. 
 
In deze periode is dus sprake van getemporiseerde ambities van het PVVP. Het is de vraag of deze 
temporisatie in latere perioden kan worden ingelopen. Voorgesteld wordt om in 2014 het nieuwe 
college de investeringen verkeer en vervoer te laten heroverwegen met als doel middelen vrij te 
maken voor de periode 2016 - 2020. 
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1. Inleiding  

 
Voor u ligt een voorstel voor een nieuw investeringsprogramma verkeer en vervoer voor de periode tot 
en met 2020. Het huidige investeringsprogramma verkeer en vervoer (2002/2004) heeft een looptijd 
van 2002 tot en met 2010. De investeringsruimte voor deze periode was vastgesteld op € 96 miljoen 
euro. Van deze middelen is ongeveer 95% geïnvesteerd. De onderuitputting is het gevolg van 
meevallers in aanbestedingen en onvoorziene bijdragen van derden, bijvoorbeeld uit subsidies of 
regionale investeringsmiddelen.  
 
In sommige gevallen zijn projecten niet doorgegaan, bijvoorbeeld doordat de noodzaak van het project 
is achterhaald door andere ontwikkelingen of investeringen. In die gevallen zijn de middelen 
herbesteed. De investering wordt jaarlijks verantwoord in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) 
en het jaarverslag van het PUP. 
 
Het nieuwe investeringsprogramma is een een financiële uitwerking van de beleidsambities van het 
PVVP. Het PVVP is in 2007 door PS vastgesteld als uitwerking van de nationale Nota Mobiliteit 
(NoMo), op grond van de planwet verkeer en vervoer. De nationale en regionale ruimtelijk-
economische nota’s en agenda’s (Nota Ruimte, SNN, Regiovisie, POPII, etc.) zijn als kader voor het 
PVVP gebruikt. Aan de beleidsambities van het PVVP liggen netwerkanalyses voor Groningen – 
Assen, Zuid Drenthe en het openbaar vervoer ten grondslag. Het PVVP is een integrale beleidsnota, 
waarin ambities voor verkeer en vervoer, stedelijke ontwikkeling, natuurontwikkeling, milieu, klimaat en 
energie zijn geïntegreerd. Het PVVP werkt, net als de NoMo, op essentiële onderdelen door in de 
gemeentelijke mobiliteitsplannen (GVVP). Vooruitlopend op het nieuwe investeringsprogramma is in 
2008 op basis van een eerste financiële verkenning voor de periode 2011 – 2014 ruim € 53 miljoen 
gereserveerd in de provinciale begroting. 
 
In 2010 wordt naar verwachting een nieuw omgevingsbeleid vastgesteld. Het nieuwe 
investeringsprogramma is afgestemd op de contouren van het nieuwe omgevingsbeleid, zoals 
vastgelegd in de Ontwerp Omgevingsvisie (2009). In de Omgevingsvisie worden ook min of meer 
concrete projecten benoemd in relatie tot mobiliteit. Deze projecten zijn opgenomen in het 
investeringsprogramma verkeer en vervoer. In de definitieve besluitvorming over de Omgevingsvisie 
kan tot een nadere prioriteit worden besloten in deze projecten. Deze prioriteit werkt door in het 
nieuwe investeringsprogramma.  
 
In 2008 is door het rijk, ter compensatie van het afblazen van de Zuiderzeelijn, met de regio een 
pakket van ruimtelijk-economische projecten overeengekomen (RSP). Voor een belangrijk deel 
betreffen het projecten met een directe relatie met bereikbaarheid. De RSP projecten, voor zover deze 
een relatie hebben met de beleidsdoelen van verkeer en vervoer, zijn opgenomen in het 
investeringsprogramma. Verder is gestreefd naar een maximale koppeling tussen RSP doelstellingen 
en de doelstellingen en (beoogde) middelen verkeer en vervoer (‘het plus denken’).  
 
Besluitvorming 
Voor de besluitvorming zijn de kosten van de realisatie van het PVVP, zoals vastgesteld in 2007, in 
beeld gebracht. In het licht van de veranderende rol van de provincie in het verkeers- en 
vervoersdomein (i.c. sterkere oriëntatie op regionaal schaalniveau en provinciaal belang) is een 
nadere prioriteit aangegeven in de beleidsambities. In deze variant wordt uitgegaan van een maximale 
oriëntatie op kerntaken en provinciaal belang.  
 
In de besluitvorming kunnen twee vragen centraal staan:  
• Hoe gaat de Provincie Drenthe om met de vastgestelde beleidsambities voor verkeer en vervoer, 

in het licht van actuele ontwikkelingen in rol, verantwoordelijkheid en financiën; 

• Hoe wil de Provincie Drenthe omgaan met de sturing in het verkeers- en vervoersdomein, waarbij 
aangetekend dat voor de doelrealisatie van het PVVP investeringen in rijks- en gemeentelijke 
infrastructuur noodzakelijk zijn en de provinciale middelen daarbij een belangrijk 
sturingsinstrument zijn.  

 
Investeringsafspraken met derden 
De investeringsruimte voor de periode 2011 tot 2020 is bepalend voor de investeringsafspraken die 
met gemeenten, rijk en andere partners kunnen worden gemaakt. In de onderhandelingen is de 
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inhoud leidend, dat wil zeggen dat de Provincie Drenthe uitsluitend naar buiten treedt met de 
projectenlijst, haar voorkeur voor prioriteit en haar inschatting van de totale kosten van het project.  
De onderhandeling moet leiden tot een koppeling tussen de beleidsdoelen van de provincie en die van 
haar partners (‘plus denken’) en tot afspraken over de hoogte van de financiële projectbijdrage van de 
partners en de provincie.  
 
De manier van handelen is van belang om: 
� Provinciale middelen in te kunnen zetten als sturingsinstrument; 
� Te voorkomen dat partners rechten denken te kunnen ontlenen aan het projectoverzicht van het 

investeringsprogramma; 
� Te voorkomen dat financiële meevallers als gevolg van de onderhandeling met partners op 

voorhand worden uitgesloten. 
 
Een belangrijk deel van de middelen wordt ingezet als sturing van gemeentelijke investeringen, vast te 
leggen in meerjarige uitvoeringsafspraken. Het verleidingsmechanisme is enerzijds de toevoeging van 
projecten aan het convenant en anderzijds de directe cofinanciering van gemeentelijke projecten tot 
een maximum van 50%. De looptijd van de uitvoeringsafspraken is op basis van eerdere ervaring 
idealiter vier jaar met een uitloop van één jaar, ingegeven door de benodigde termijn van realisatie 
(van planvorming naar uitvoering) en de gewenste flexibiliteit in de programmatische planning. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het investeringsprogramma verkeer en vervoer voor de periode 2011 tot en met 
2020 gepresenteerd. In hoofdstuk 3 zijn de beleidsmatige en financiële consequenties van een 
maximale oriëntatie op kerntaken en provinciaal belang inzichtelijk gemaakt. In hoofdstuk 4 wordt het 
advies ten aanzien van het investeringsprogramma verkeer en vervoer toegelicht.  
 
Als bijlage is het volledige projectoverzicht voor de periode tot en met 2020 toegevoegd. Deze lijst is 
een weergave van projecten en financiën voor zover die op dit moment bekend zijn.  
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2. Investeringskosten realisatie PVVP 

2.1 Spelregels 
Het investeringsprogramma verkeer en vervoer is opgesteld aan de hand van de volgende spelregels: 
� De realisatie van de beleidsdoelen van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe (2007) 

staat centraal; 
� Het investeringsprogramma is afgestemd op de Gebiedsagenda/MIRT, de SNN agenda, de 

Regiovisie, de Omgevingsvisie Drenthe, het RSP/RSP+, de Economische Agenda, het pMJP 
(EHS, ontsnippering), het programma Klimaat en Energie, en gemeentelijke plannen; 

� De projecten uit het investeringsprogramma zijn van provinciaal belang en/of dienen een 
provinciaal doel; 

� Cofinanciering van gemeentelijke projecten, welke van provinciaal belang zijn, is gemaximaliseerd 
op 50%. In onderhandeling met gemeenten kan een lager cofinancieringpercentage worden 
vastgesteld; 

� Cofinanciering van rijksprojecten is alleen aan de orde in bijzondere gevallen; 
� De BDU wordt als volgt geïnvesteerd: 

o exploitatie van bus- en spoorconcessies, exclusief kwaliteitsverbetering: 95%;  
o cofinanciering van infrastructurele projecten van provincie en gemeenten: 3%; 
o cofinanciering van het programma Permanente Verkeerseducatie: 2%; 

2.2 Investeringskosten verkeer en vervoer 2010 - 20 20 
Voor de periode 2010 tot en met 2020 zijn de verwachte investeringskosten voor verkeers- en 
vervoersdoelstellingen ruim € 2,1 miljard euro. Relevante investeringen op het grondgebied van de 
provincies Groningen (bijvoorbeeld Zuidelijke Ringweg Groningen), Friesland (bijvoorbeeld 
spoorverbinding Leeuwarden – Groningen – Assen), Overijssel (bijvoorbeeld A28 Zwolle – Meppel) en 
Duitsland (bijvoorbeeld E233) zijn hierin meegenomen, ongeacht of van de Provincie Drenthe een 
bijdrage wordt / mag worden verwacht. Deze investeringen dragen namelijk bij aan de realisatie van 
de beleidsdoelen uit het PVVP. In de bijlage is het volledige projectoverzicht bijgevoegd. 
 
In het investeringsvolume is uitgegaan van een provinciale bijdrage van bijna € 580 miljoen. Deze 
bijdrage wordt geleverd vanuit het investeringsprogramma verkeer en vervoer (IVV), de brede 
doeluitkering (BDU) en het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied (pMJP). Vanuit het RSP 
is een bijdrage van ruim € 750 miljoen voorzien. Van de andere partijen (provincie, gemeente, rijk, 
derden) wordt in totaal een bijdrage van bijna € 662 miljoen verwacht.  
 
Tabel 1. Totaaloverzicht investeringsvolume PVVP 20 10 – 2020 (x € 1.000) 

Investeringsvolume * Provincie Gemeente Rijk RSP** Overig 

€ 2.105.841 € 579.554 € 124.951 € 445.055 € 750.238 € 91.946 
* Hoogte investeringsvolume is niet gelijk aan de som van de bijdragen van partijen vanwege ontbrekende dekking voor 
projecten van derden. 
** De weergegeven RSP bedragen zijn exclusief BTW. Het RSP zelf gaat uit van bedragen inclusief BTW. 
 
In onderstaande tabel is de provinciale bijdrage verder uitgesplitst naar programma. Voor de 
investeringen verkeer en vervoer is in de periode van 2011 tot 2020 een bijdrage van bijna € 268 
miljoen uit de BDU en ruim € 234 miljoen uit de provinciale middelen voorzien. Vanuit het pMJP wordt 
€ 9 miljoen bijgedragen. 
 
In het totaaloverzicht zijn ook de lopende projecten uit het huidige investeringsprogramma 
meegenomen (IVV 2010). De bijdrage van verkeer en vervoer (ruim € 68 miljoen) is gedekt uit 
bestaande financieringsafspraken (bijvoorbeeld voor de N34 en de N33) en lopende afspraken uit het 
bestaande investeringsprogramma verkeer en vervoer (bijvoorbeeld het treinstation Emmen Zuid). Dit 
deel van de investeringen verkeer en vervoer wordt beschouwd als lopende verplichtingen en wordt 
verder niet meegenomen in de berekeningen voor het de benodigde middelen voor het nieuwe 
investeringsprogramma. 
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Tabel 2. Verdeling provinciale bijdrage PVVP 2010 –  2020 (x € 1.000) 

Provincie IVV 2010 IVV 2020 BDU PMJP 

€ 579.554 € 68.415 € 234.431 € 267.708 € 9.000 
 
Op dit moment loopt een nationale discussie over de hoogte van de BDU en de opname van de BDU 
in het provinciefonds. Vooralsnog is uitgegaan van een continuering van de rijksregeling, wat 
neerkomt op een beschikbare BDU bijdrage voor de periode tot en met 2020 van bijna € 305 miljoen. 
Na aftrek van voorziene investeringskosten blijft jaarlijks bijna € 4 miljoen vrij besteedbaar voor 
provinciale en gemeentelijke infrastructurele projecten. De besteding van de BDU wordt jaarlijks door 
gedeputeerde staten vastgesteld, op advies van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). 

2.3 Benodige investeringsruimte verkeer en vervoer 
Voor de investeringen verkeer en vervoer is in de periode van 2011 tot 2020 ruim € 234 miljoen uit de 
provinciale middelen nodig. Op basis van een eerste financiële verkenning van het PVVP in 2008 is 
op de provinciale begroting voor de periode 2011 - 2014 ruim € 53 miljoen opgenomen in de 
provinciale begroting. Als de reservering in mindering wordt gebracht is voor de periode 2011 tot 2020 
een extra reservering van ruim € 181 miljoen nodig. 
 
Tabel 3. Benodigde investeringsruimte verkeer en ve rvoer 2011 – 2020 (x € 1.000) 
 Totaal Per jaar 

Vereiste investeringsruimte € 234.431  € 23.443  

Beschikbare investeringsruimte* € 53.255*   

Benodigde extra middelen € 181.176   
* Gereserveerde investeringsruimte verkeer en vervoer op provinciale begroting voor periode 2011 - 2020 

2.4 Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2011 –  2020 (IVV 2020) 
In onderstaande tabel is de investering verkeer en vervoer uitgesplitst naar de thema’s van het PVVP.  
 
Tabel 4. Investering verkeer en vervoer uitgesplits t naar beleidsthema PVVP (x € 1.000) 
Thema IVV 2020 RSP* Derden 
Ruimtelijk-economische ontwikkeling € 102.350  € 522.820  € 537.090  

Bereikbaarheid € 108.791  € 226.218  € 105.487  
Veiligheid € 13.940  € 0  € 9.650  

Leefomgeving € 2.250  € 0  € 14.625  
Innovatie € 6.350  € 1.200** € 4.100  
Beleidsontwikkeling € 750  € 0  € 0  

TOTAAL € 234.431  € 750.238  € 670.952  
* De weergegeven RSP bedragen zijn exclusief BTW. Het RSP zelf gaat uit van bedragen inclusief BTW.  
** RSP bijdrage aan openbaar vervoer maatregelen. 
 
Het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) draagt bij aan de ambities ten aanzien van ruimtelijk-
economische ontwikkeling, bereikbaarheid en innovatie. Belangrijke projecten zijn de Zuidelijke 
Ringweg Groningen, Florijnas Assen, Atalanta Emmen en de spoorverbinding Zwolle – Emmen. 
Verder is er vanuit het RSP cofinanciering voor openbaar vervoermaatregelen zoals de realisatie van 
HOV-verbindingen, transferia en dynamische reisinformatie. 
 
De provinciale middelen worden verdeeld over de thema’s van het PVVP met een sterk accent op de 
thema’s ruimtelijk-economische ontwikkeling, bereikbaarheid, veiligheid en innovatie. Grote projecten 
zijn: 
� N33: de N33 wordt verdubbeld tot 2x2 autoweg en de knooppunten Assen Zuid en Gieten worden 

opnieuw ingericht; 
� Regionale infrastructuur rond Emmen en Coevorden: de regionale routestructuur voor wegverkeer 

in Zuidoost Drenthe (Rondweg Emmen, N34, N391, N862) voldoet niet aan de kwaliteitseisen 
voor bereikbaarheid en veiligheid. Op dit moment wordt de investering nader uitgewerkt in een 
maatregelenpakket; 

� Stedelijke bereikbaarheid: met Emmen, Assen, Hoogeveen, Meppel en Coevorden worden 
afspraken gemaakt over de verbetering van de stedelijke bereikbaarheid; 

� Ontsluiting van nieuwe woonopgaven: met Roden/Leek worden afspraken gemaakt over de 
ontsluiting van de woonopgave. Met Assen worden afpraken gemaakt over de ontsluiting van 
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Assen West (knoop N371/N373). Met Meppel worden afspraken gemaakt over de ontsluiting van 
Nieuwveenselanden (N375); 

� Kwaliteitsverbetering van de exploitatie van het openbaar vervoer per spoor en bus: voor de 
versterking van het mobiliteitsaandeel openbaar vervoer is aanvullende investering nodig voor 
frequentieverhoging van trein en bus; 

� Natuurtransferium De Punt: bij De Punt wordt een nieuw transferium beoogd ter verbetering van 
de (openbaar vervoer)bereikbaarheid van Groningen – Assen. De ontwikkeling wordt uitgevoerd in 
relatie tot het project Regiotram/Regiorail en de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde.   

 
In totaal kan ruim € 124 miljoen worden gelabeld als middelen voor cofinanciering. De provinciale 
middelen worden vooral ingezet voor de stedelijke gemeenten, omdat daar de belangrijkste bijdrage 
aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling kan worden geleverd en zich daar, naast de 
hoofdinfrastructuur, de meeste bereikbaarheidsknelpunten bevinden. In het landelijk gebied wordt met 
name geïnvesteerd in veiligheid, openbaar vervoer en fiets, dat voor een belangrijk deel uit de BDU 
wordt gefinancierd.  
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3. Oriëntatie op kerntaken en provinciaal belang 
 
In het licht van de veranderende rol van de provincie in het verkeers- en vervoersdomein (i.c. sterkere 
oriëntatie op regionaal schaalniveau en provinciaal belang) kan een nadere prioriteit worden 
aangegeven in de realisatie van het PVVP.  

3.1 Prioritering 
Provincie nieuwe stijl 
In het bestuursakkoord tussen rijk en provincies wordt er van uit gegaan dat de provinciale rol in het 
verkeers- en vervoersdomein zich primair richt op de (inter)nationale en regionale bereikbaarheid van 
Drenthe en de steden daarbinnen, en het regionale openbaar vervoer. De volgende investeringen zijn 
daarmee prioritair: 
� Internationale verbindingen (rijk/provincie) 
� Spoorverbindingen (rijk/provincie) 
� Stroomwegen (rijk/provincie/gemeente) 
� Hoofdvaarwegen (rijk/provincie) 
� Gebiedsontsluitingswegen (provincie/gemeente) 
� Stedelijke hoofdontsluiting (provincie/gemeente) 

• Exploitatie bus (inclusief noodzakelijke kwaliteitsverbetering) 

• Exploitatie spoor (inclusief noodzakelijke kwaliteitsverbetering) 
 
Omgevingsvisie Drenthe 
De Omgevingsvisie is hét ruimtelijk strategische kader voor de provincie. Het PVVP is geïntegreerd in 
de Omgevingsvisie. Het provinciaal belang ten aanzien van verkeer en vervoer is in de 
Omgevingsvisie als volgt verwoord:  
 
Voor onze ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren moet onze provincie veilig en goed te 
bereiken zijn, ook internationaal. Wij willen voorwaarden creëren voor een duurzame ontwikkeling van de 
mobiliteit. De samenhang en de betrouwbaarheid van (inter)regionale netwerken voor auto, openbaar vervoer, 
fiets en goederen door de lucht en over weg, spoor en water zijn daarom van provinciaal belang, evenals de 
verknoping met de (inter)nationale netwerken. 
 
De volgende onderdelen van de Omgevingsvisie zijn van directe invloed op de investeringen verkeer 
en vervoer en zijn om die reden prioritair: 
• Versterken van de interregionale verbinding met Duitsland, Twente en Zwolle 

• Hoogwaardig inrichten van hoofdwegennet 

• Ontwikkeling spoorverbinding Groningen-Assen, Zuidoost Drenthe en Zwolle-Meppel 

• Realisatie van regiotram/regiorail  

• Ontwikkeling Groningen Aiport Eelde 

• Ontsluiten IGS Roden / Leek 

• Realisatie natuurtransferium De Punt  

• Realisatie natuurtransferium Beilen 

• Optimale capaciteit vaarverbindingen 
 
Overig 
• De investeringen in het kader van RSP/RSP+ en andere bestaande, concrete, afspraken zijn 

prioritair. 

• Voor klimaatdoelstellingen zijn investeringen in het openbaar vervoer, utilitaire fietsverbindingen 
en mobiliteitsmanagement prioritair. 

3.2 Benodigde investeringsruimte verkeer en vervoer  
In onderstaande tabel is de investering verkeer en vervoer uitgesplitst naar prioriteit. Een hoge 
prioriteit wil zeggen dat de investering een directe uitoefening is van de kerntaken of het provinciaal 
belang. Een lage prioriteit wil zeggen dat de investering daarvan een afgeleide is, maar niettemin 
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noodzakelijk voor de beleidsdoelstellingen. Van de investeringen verkeer en vervoer is 58% hoog 
prioritair.  
 
Tabel 5. Provinciale investering verkeer en vervoer  uitgesplitst naar prioriteit (x € 1.000) 
Prioriteit IVV 2020  
 Totaal Percentage 
Hoog € 135.641  58% 

Laag € 98.790  42% 
TOTAAL € 234.431    
 
Als het benodigde investeringsvolume voor periode 2011 - 2020 wordt uitgesplitst naar prioriteit, dan 
is ruim € 135 miljoen nodig voor de realisatie van hoog prioritaire projecten. Dit komt overeen met een 
jaarlijks investeringsbudget van gemiddeld € 13,6 miljoen. Na aftrek van bestaande reservering is voor 
de periode 2011 tot 2020 een extra reservering van ruim € 82 miljoen nodig. 
 
Tabel 6. Benodigde investeringsruimte verkeer en ve rvoer 2011 – 2020 (x € 1.000) 
 Totaal Per jaar 

Vereiste investeringsruimte € 135.641  € 13.564  

Beschikbare investeringsruimte* € 53.255*   

Benodigde extra middelen € 82.386   
* Gereserveerde investeringsruimte verkeer en vervoer op provinciale begroting voor periode 2011 - 2020 

3.3 Wijziging Investeringsprogramma Verkeer en Verv oer 2011 – 2020 (IVV 2020) 
In onderstaande tabel is de investering verkeer en vervoer uitgesplitst naar de beleidsthema’s van het 
PVVP. Voor de investering van provinciale middelen heeft de prioritering tot gevolg dat er vooral 
minder wordt geïnvesteerd in veiligheid en in mindere mate in ruimtelijk-economische ontwikkeling, 
bereikbaarheid en innovatie.  
 
Tabel 7. Investering verkeer en vervoer uitgesplits t naar beleidsthema PVVP (x € 1.000) 

Thema IVV 2020 Afname 

Ruimtelijk-economische ontwikkeling € 63.350  38% 

Bereikbaarheid € 63.291  40% 

Veiligheid € 3.100  78% 

Leefomgeving € 1.750  22% 

Innovatie € 3.450  46% 

Beleidsontwikkeling € 700  7% 

TOTAAL € 135.641    

 
Projecten die op basis van prioriteit niet langer deel uitmaken van het investeringsprogramma zijn 
onder andere: 
� De extra kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer per trein en bus: de investering heeft tot 

doel het aandeel openbaar vervoer in de Drentse mobiliteit te versterken; 
� De capaciteitsuitbreiding van de N34: naar verwachting ontstaat op de N34 tussen Coevorden en 

Emmen op termijn een capaciteitsprobleem. De investering is bedoeld om het wegvak tussen 
Coevorden en Holsloot te verdubbelen; 

� De herinrichting van het knooppunt N381 / A28 bij Beilen: de verknoping van deze twee 
stroomwegen voldoet niet aan de eisen voor bereikbaarheid en veiligheid. De investering is 
bedoeld om dit knelpunt duurzaam op te lossen; 

� De ontsluiting van Nieuwveenselanden Meppel: de investering is bedoeld als een hoogwaardige 
ontsluitingsoplossing voor de woonopgave. Een sobere uitvoering blijft voorzien in het 
investeringsprogramma; 

� Dynamische informatievoorziening: mobiliteitsmanagement door middel van informatievoorziening 
levert een bijdrage aan de bereikbaarheid- en milieudoelstellingen. Alleen DRIS op de as A28 
Groningen-Assen blijft voorzien; 

� Provinciale erftoegangswegen: de investering is bedoeld om de veiligheid in het landelijk gebied te 
verbeteren. 
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In totaal kan ruim € 85 miljoen worden gelabeld als middelen voor cofinanciering, een afname van 
31% ten opzichte van de volledige realisatie van het PVVP. Voor de investering van provinciale 
middelen heeft de prioritering tot gevolg dat er vooral minder wordt geïnvesteerd in de stedelijke 
gemeenten Meppel en Coevorden en de landelijke gemeenten Midden Drenthe, Tynaarlo, Westerveld 
en Noordenveld.  
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4. Conclusie 
 
In de vorige hoofdstukken zijn twee investeringsvarianten geschetst voor de investeringen verkeer en 
vervoer voor de periode 2011 tot en met 2020. De eerste variant gaat uit van de volledige realisatie 
van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe (2007). De tweede variant gaat uit van de 
realisatie van de meest essentiële onderdelen van het PVVP, waarbij de Provincie zich maximaal 
concentreert op haar kerntaken en het provinciaal belang in het domein van verkeer en vervoer. 

4.1 Beoordeling investeringsvarianten 
In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen van beide varianten weergegeven aan de hand van de 
score op beleidsinhoudelijke en organisatorische criteria. 
 
Tabel 8. Beoordelingsmatrix investeringsvarianten v erkeer en vervoer 
 1. Realisatie 

PVVP 
2. Oriëntatie op 

kerntaken en provinciaal 
belang 

Beleidscriteria 
Realisatie beleidsdoelen verkeer en vervoer ++ + 
Regiefunctie verkeer en vervoer (o.a. Gebiedsagenda/MIRT, SNN 
agenda, Regiovisie, gemeentelijke plannen) ++ + 

Voorwaardenscheppende bijdrage aan ruimtelijk-economische 
ontwikkeling Drenthe (o.a. Omgevingsvisie, Economische Agenda, 
RSP) 

++ ++ 

Bijdrage beleidsdoelen andere programma’s (o.a. pMJP, Klimaat 
en Energie) + - 

Investeringsruimte voor nieuwe ontwikkelingen 0 - 
Organisatiecriteria 

Vereiste investeringsruimte - 0 
Provincie Nieuwe Stijl (PNS) + ++ 
++ ‘zeer goed’; + ‘goed’; 0 ‘neutraal’; - ‘slecht’; - - ‘zeer slecht’ 
 
De investeringsvariant die uitgaat van de volledige realisatie van het PVVP scoort uiteraard zeer goed 
op de realisatie van de beleidsdoelen verkeer en vervoer en de bijdrage aan de ruimtelijk-
economische ontwikkeling van Drenthe. Ook scoort de variant zeer goed op de invulling van de 
regiefunctie, i.c. de samenwerking met de belangrijkste partners; de Drentse gemeenten en het rijk. 
De integrale bijdrage aan andere programma’s is goed. De ruimte voor nieuwe ontwikkelingen is 
afhankelijk van meevallers binnen de voorziene investeringen. De investeringsvariant is PNS-proof. 
Belangrijk minpunt, in het licht van de huidige financiële situatie, is de hoogte van de vereiste 
investeringsruimte. 
 
De investeringsvariant die uitgaat van de oriëntatie op de kerntaken en provinciaal belang scoort zeer 
goed op de bijdrage aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De consistentie in het 
verkeers- en vervoersbeleid is voor zowel de inhoud als de samenwerking met partners goed, maar 
minder dan in de eerste variant. Op de integrale bijdrage aan andere programma’s wordt duidelijk 
ingeleverd. Ook is de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen beperkt. Ten aanzien van de vereiste 
investeringsruimte wordt een beter beheersbare claim gelegd op de provinciale middelen. De variant 
scoort zeer goed op de ‘Provincie Nieuwe Stijl’. 

4.2 Advies 
Het advies is om vast te houden aan de realisatie van het PVVP, maar op dit moment te kiezen voor 
de investering die uitgaat van de oriëntatie op de kerntaken en het provinciaal belang. De benodigde 
investeringsruimte verkeer en vervoer voor het hoog prioritaire programma is ruim € 135 miljoen, wat 
neerkomt op een investering van gemiddeld € 13,6 miljoen per jaar voor de periode 2011 – 2020. 
 
Op grond van de financiële verkenning van het PVVP is in de Voorjaarsnota 2007 Plus in de 
meerjarenprogrammering van de begroting voor de jaren 2010 en 2011 al een reservering voor 
kapitaalslasten opgenomen van respectievelijk € 2,5 en € 5 miljoen. Een reservering die een 
investeringsvolume van € 53,3 mogelijk maakt. Naderhand, is in afwachting van het nieuwe 
Investeringsprogramma 2011-2020, deze € 53,3 miljoen in een investeringsritme van ruim € 13 
miljoen per jaar in de begroting voor de periode 2011-2014 opgenomen. 
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Om een inschatting te kunnen maken in hoeverre deze investeringsruimte toereikend is, is de 
prioritaire investering van € 135 miljoen uitgesplitst naar korte (2011 – 2015) en lange termijn (2016 – 
2020). Deze indeling in perioden komt overeen met de gewenste perioden van uitvoeringsafspraken 
met gemeenten. De investeringsbehoefte voor het prioritaire programma voor de periode 2011 – 2015 
is € 56,2 miljoen. Voor de periode 2016 – 2020 is het restant investeringsbehoefte dan € 79 miljoen 
 
Tabel 9. Investering prioritaire programma naar per iode (x € 1.000) 

 2011 - 2015 2016 - 2020 

Investeringsbehoefte hoog prioritaire programma € 56.168  € 79.473  

Dekking provinciale begroting € 53.255  € 0  

Tekort op begroting € 2.913  € 79.473  
 
Voldoende investeringsruimte komt de onderhandelingspositie met partners ten goede vanwege de 
zekerheid van dekking voor de te maken afspraken. Ook ontstaat er ruimte om binnen de periode te 
schuiven in de planning door investeringen naar voren te halen indien gewenst door de provincie of 
door partners. Tot slot kan als voordeel worden aangemerkt dat bij voldoende investeringsruimte het 
realisatieniveau van de beleidsambities wordt ingegeven door de draagkracht van de sector in plaats 
van de hoogte van de beschikbare middelen. 
 
Gezien de huidige financiële positie van de provincie valt het niet aan te bevelen om een grote 
financiële claim voor verkeer en vervoer voor te dragen. Daar komt bij dat de huidige collegeperiode 
eindigt in 2011 en dat idealiter een nieuw college moeten kunnen besluiten over de investeringen in 
de daaropvolgende periode. Onvoldoende financiële middelen voor een periode heeft tot gevolg dat 
de ambitie voor uitvoeringsafspraken met partners naar beneden moet worden bijgesteld. Dit is niet 
wenselijk aangezien de investeringen al tot het hoog prioritaire niveau zijn teruggebracht. 
 
Voorgesteld wordt om in de periode 2011 - 2015 uitsluitend te investeren in de prioritaire projecten en 
daar de al beschikbare investeringsruimte verkeer en vervoer op de provinciale begroting van € 53,3 
miljoen voor in te zetten. We doen daarbij de aanname dat er voldoende voordeel wordt gehaald uit 
de uitvoeringsafspraken met partners (i.c. een lager co-financieringspercentage) en de aanbesteding 
om het verschil van bijna 3 miljoen met de geraamde investering te dekken. 
 
In deze periode is dus sprake van getemporiseerde ambities van het PVVP. Het is de vraag of deze 
temporisatie in latere perioden kan worden ingelopen. Voorgesteld wordt om in 2014 het nieuwe 
college de investeringen verkeer en vervoer te laten heroverwegen met als doel middelen vrij te 
maken voor de periode 2016 - 2020. 



Bijlage Provinciale Staten Financiële gegevens zijn verwijderd om de onderhandling met gemeenten over provinciale bijdragen niet te verstoren

Projectinformatie x 1.000  (excl. BTW) Dekking Beleidsinformat
Project Resultaat Prioriteit Investeringskosten IVV2020 IVV2010 BDU RSP PMJP Rijk Gemeente Overig Programma PVVP Thema Gebied Trekker
A28 knooppunt Hoogeveen: optie 1. Sobere uitvoering opwaardering weefvak richting Assen 1 € 11.360 € 11.360 SW REO-HWN Hoogeveen Rijk
A28 knooppunt Hoogeveen: optie 2. Uitvoering conform richtlijn realisatie volledig klaverblad 2 PM PM SW REO-HWN Hoogeveen Rijk
A28 wegvak De Punt-Groningen: studie uitbreiden capaciteit (in relatie verkenning uitbreiding capaciteit (2*3 rijstroken) 1 € 50 SW BO GA Regiovisie
A28 wegvak Meppel-Zwolle-Hattemerbroek: benuttingsmaatregelen fase 2*3 rijstroken wegvak tussen knooppunt Hattemerbroek en knooppunt 1 € 50.000 € 50.000 SW REO-HWN Drenthe Rijk
Assen Hoofdstation: opwaardering  busstation opwaardering busstation Assen hoofdstation 1 € 6.000 € 2.000 € 2.000 Kolibri BE-GA Assen Assen
Assen West: 2e fase HOV-as Kloosterveen-centraal station Assen realisatie transferium Assen West - Assen hoofdstation (in relatie tot 1 € 5.000 € 2.500 Kolibri BE-GA Assen Assen
Assen West: realisatie transferium realisatie transferium Assen West (in relatie tot regiotram) 1 € 7.500 € 2.500 € 1.000 Kolibri BE-GA Assen Assen
Assen West: reconstructie knoop N371 - N373 reconstructie verknoping N371 - N373 (incl. aanpassing 1 € 27.500 € 6.450 € 12.000 € 5.000 SO BE-GA Assen Drenthe
Assen Zuid: 1e fase HOV-as Assen Zuid-Kloosterveen-A28 realisatie HOV as station Assen Zuid-Balkenweg 1 € 5.000 € 2.500 Kolibri BE-GA Assen Assen
Assen Zuid: aansluiting N33 - Station Assen-Zuid volledige haarlemmermeer 1 € 9.200 € 9.200 RSP BE-GA Assen Assen
Assen Zuid: extra aansluiting t.b.v. TT-circuit realisatie aansluiting TT-circuit (Hooghalen) 1 € 10.000 € 3.333 SO BE-GA Assen Assen
Assen Zuid: ontsnippering ecologische verbinding realisatie faunavoorziening spoorbrug Drentsche Aa 1 € 1.500 € 1.500 PMJP LEEF-EHS Noord Drenthe
Assen Zuid: reconstructie knooppunt A28/N33 (meerkosten) flyover 1 € 10.420 € 10.420 RSP REO-HWN Assen Assen
Assen Zuid: verbindingen A28 - NET/Station/bedrijventerrein realisatie verbindingen 1 € 12.500 € 12.500 RSP BE-GA Assen Assen
Assen: dynamische informatie voorziening realisatie dynamische routeinformatie Assen 1 € 4.000 INN INN-MOB Assen Assen
Beilen aansluiting N381: reconstructie doortrekken rondweg incl. aansluiting N381 (afhankelijk van visie 2 PM LG BE-LG Midden Drenthe Midden Drenthe
Beilen: ontwikkeling als natuurtranferium (in relatie tot visie Beilen) ontwikkeling station Beilen / recreatieve OV diensten 1 € 500 PM LG REO-LG Midden Drenthe Drenthe
Beleidsvisie Vaarwegen en Binnenhavens Goederenvervoer 2020/2040 studie kwaliteitsverbetering vaarwegen en binnenhavens 1 € 50 VW BO Drenthe Drenthe
Bentheimer Eisenbahn (Coevorden-Bad Bentheim): beter benutten invoeren personenvervoer + versnelling 2 PM NOA REO-NOA Dld Dld
Coevorden Centrum: overdekte en/of bewaakte fietsenstalling realisatie nieuwe fietstenstalling 1 € 250 FIETS BE-ZD Coevorden Coevorden
Coevorden Europark: ontwikkeling bedrijventerrein Europark deelname ontwikkelingsproces 1 SO REO-SO Coevorden Coevorden
Coevorden Stationsomgeving: gebiedsontwikkeling stationsgebied deelname ontwikkelingsproces 1 SO REO-SO Coevorden Coevorden
Coevorden Stationsomgeving: verbeteren OV bereikbaarheid verplaatsen busstation 1 € 850 € 850 SO BE-ZD Coevorden Coevorden
Coevorden Zuid: reconstructie aansluiting N34 realisatie zuidelijke aansluiting Coevorden 1 € 10.000 SO BE-ZD Coevorden Drenthe
De Punt: realisatie natuurtransferium realisatie natuurtransferium (in relatie tot GAE / Regiotram) 1 € 22.000 € 6.000 € 8.000 RAIL BE-GA GA Drenthe
E22 (Küstenautobahn): opwaarderen opwaarden wegverbinding 2 PM NOA REO-NOA Dld Dld
E233 (A31 -  Cloppenburg): opwaarderen herinrichting tot 2*2 autoweg 1 PM € 150 NOA REO-NOA Dld Dld
Emmen Amsterdamsestraatweg: onderdoorgang spoor realisatie onderdoorgang spoor 1 € 9.600 SO BE-ZD Emmen Emmen
Emmen Amsterdamsestraatweg: uitbreiden capaciteit verdubbeling 2x2 1 € 10.000 SO BE-ZD Emmen Emmen
Emmen Boermarkeweg: verbeteren doorstroming verdubbeling 2x2 1 € 12.000 € 12.000 RSP BE-ZD Emmen Emmen
Emmen Centrum: doorstroming Hondsrugweg ondertunneling Hondsrugweg 1 € 38.000 € 38.000 RSP BE-ZD Emmen Emmen
Emmen Centrum: herinrichting centrumgebied deelname ontwikkelingsproces 1 RSP REO-SO Emmen Emmen
Emmen Centrum: reconstructie aansluitingen Rondweg/N34 realisatie rotonde + verdubbeling naar 2x2 1 € 2.000 € 1.000 RSP BE-ZD Emmen Emmen
Emmen Delftlanden: 2e fase ontsluiting realisatie 2e fase ontsluiting Delftlanden 1 € 3.650 SO BE-ZD Emmen Emmen
Emmen Rondweg/N391: studie maatregelenpakket verkenning maatregelenpakket stroomweg (i.s.m. N391) 1 € 50 SW BO Emmen Drenthe
Emmen Rondweg: maatregelenpakket op basis van studie ongelijkvloerse kruisingen en wegvakmaatregelen 1 € 44.500 SW REO-HWN Emmen Drenthe
Emmen Statenweg en Boermarkeweg: verbeteren doorstroming en opheffen knelpunten bereikbaarheid en veiligheid 1 € 200 FIETS VE-INFRA Emmen Emmen
Emmen Vierslagen: onderliggend wegennet aanpassen onderliggend wegennet 1 € 680 SO BE-ZD Emmen Emmen
Emmen: dynamische informatie voorziening realisatie dynamische routeinformatie Emmen 2 € 3.800 INN INN-MOB Emmen Emmen
Exploitaite OV Bus: kwaliteitsverbetering noodzaak (MEP 2010) kwaliteitsvebetering exploitatie busvervoer 1 € 10.320 OV BE-OV Drenthe Drenthe
Exploitaite OV Bus: kwaliteitsverbetering wens (MEP 2010) kwaliteitsvebetering exploitatie busvervoer 2 € 43.320 OV BE-OV Drenthe Drenthe
Exploitatie OV Bus: concessie exploitatie consessies busvervoer 1 € 229.875 € 229.875 OV BE-OV Drenthe Drenthe
Florijnas Assen: gebiedsontwikkeling Assen Zuid deelname ontwikkelingsproces 1 RSP REO-SO Assen Assen
Florijnas Assen: onveiligheid kp. Europaweg-Zuid/Overcingellaan/ veilige oplossing 1 PM PM RSP VE-INFRA Assen Assen
Florijnas Assen: stationsgebied en stadsbedrijvenpark realisatie ontsluiting Messchenveld 1 € 7.500 € 7.500 RSP BE-GA Assen Assen
Florijnas Assen: stationsgebied en stadsbedrijvenpark verdubbeling Noord - Zuidas naar 2x2 1 € 9.900 € 9.900 RSP BE-GA Assen Assen
Florijnas Assen: stationsgebied en stadsbedrijvenpark realisatie verbinding Vaart - Havenkanaal 1 € 38.000 € 38.000 RSP BE-GA Assen Assen
Florijnas Assen: stationsgebied en stadsbedrijvenpark multimodale ontsluiting, fly-over, nieuw station 1 € 67.983 € 67.983 RSP BE-GA Assen Assen
Florijnas Assen: stationsgebied en stadsbedrijvenpark deelname ontwikkelingsproces 1 RSP REO-SO Assen Assen
Groningen Aiport Eelde: baanverlenging baanverlenging GAE 1 € 18.200 € 18.200 LUCHT REO-LUCHT GA Rijk
Groningen Airport Eelde: studie (gebieds)ontwikkelingskansen (in relatie verkenning ontwikkelkansen GAE 1 € 50 LUCHT BO GA Drenthe
Hoofdvaarweg IJsselmeer - Meppel: keersluis Zwartsluis aanpassen tot klasse Va schutsluis 1 € 47.000 € 41.400 VW REO-VW Drenthe Rijk
Hoofdvaarweg IJsselmeer - Meppel: planstudie geschikt maken klasse planstudie klasse Va 2 PM VW REO-VW Drenthe Rijk
Hoogeveen De Wieken deelname ontwikkelingsproces 1 SO REO-SO Hoogeveen Hoogeveen
Hoogeveen De Wieken: fase 2 realisatie nieuwe hoofdontsluiting (weg langs vliegveld) 1 € 10.000 SO BE-ZD Hoogeveen Hoogeveen
Hoogeveen De Wieken: fase 3 & 4 PM 1 PM SO BE-ZD Hoogeveen Hoogeveen
Hoogeveen Fluitenberg: uitbreiding capaciteit aansluiting A28 realisatie rotonde en extra rijstrook 2 € 3.000 € 1.000 SO BE-ZD Hoogeveen Hoogeveen
Hoogeveen Stadscentrum: reconstructie Schutstraat herinrichting deel Alteveerstraat - v. Limburg Stirumstraat 1 € 1.840 SO BE-ZD Hoogeveen Hoogeveen
Hoogeveen Stadscentrum: reconstructie Schutstraat herinrichting Zuidigerwg - Zuidwoldigerweg 1 € 4.750 SO BE-ZD Hoogeveen Hoogeveen
Hoogeveen Stadscentrum: reconstructie 't Haagje herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2) 1 € 2.800 SO BE-ZD Hoogeveen Hoogeveen
Hoogeveen Stadscentrum: transformatie deelname ontwikkelingsproces 1 SO REO-SO Hoogeveen Hoogeveen
Hoogeveen Stationsplein: herinrichting deelname ontwikkelingsproces 1 SO REO-SO Hoogeveen Hoogeveen
Kunstwerken langs provinciale wegen realisatie van kunstwerken langs provinciale wegen 2 € 1.000 € 500 PMJP LEEF-OMG Drenthe Drenthe
Leek/Roden: ontsluiting woonopgave realisatie ontsluiting woonwijk - A7 1 € 33.000 € 11.000 LG BE-GA Noordenveld Noordenveld
Leek/Roden: strekken businfrastructuur strekken bus infrastructuur Leek/Roden 1 € 3.405 € 1.485 € 876 Kolibri BE-GA GA Drenthe
Luchtvaart: Beleidsvisie, besluiten en regelingen beleidsvisie en besluit & regelingen 1 € 50 LUCHT BO Drenthe Drenthe
Meppel De Oevers: loskade realisatie openbare loskade 1 € 2.400 € 1.200 VW REO-VW Meppel Meppel
Meppel De Oevers: ontwikkeling nat knooppunt verkenning ontwikkelkansen nat knooppunt Meppel 1 € 50 VW BO Meppel Meppel
Meppel Nieuwveenselanden: herinrichting N375 herinrichting tot gebiedsontsluitingsweg 1 € 930 SO BE-ZD Meppel Drenthe
Meppel Nieuwveenselanden: nieuwe verbinding Zomerdijk aanleg nieuwe verbindingsweg watertoren - Zomerdijk 1 € 1.500 SO BE-ZD Meppel Meppel
Meppel Nieuwveenselanden: ontsluiting woonopgave deelname ontwikkelingsproces 1 SO REO-SO Meppel Meppel
Meppel Nieuwveenselanden: realisatie 2e rijbaan N375 realisatie 2e rijbaan N375 Nieuwveenselanden 2 € 2.500 SO BE-ZD Meppel Drenthe
Meppel Nieuwveenselanden: reconstructie N375 watertoren aanleg nieuwe rotonde 1 € 500 SO BE-ZD Meppel Drenthe
Meppel Nieuwveenselanden: reconstructie N375 watertoren verwijderen rotonde, aanleg fietstunnel 1 € 1.850 SO BE-ZD Meppel Drenthe
Meppel Nieuwveenselanden: studie realisatie 2e rijbaan N375 studie realisatie 2e rijbaan N375 Nieuwveenselanden 1 € 50 SO BE-ZD Meppel Drenthe
Meppel Nieuwveenselanden: verbeteren bereikbaarheid fiets realisatie fietstunnels 1 € 3.200 FIETS BE-ZD Meppel Drenthe
N33 Assen - Zuidbroek: capaciteitsuitbreiding en verbetering verdubbeling tot 2*2 autoweg 1 € 152.000 € 11.500 € 91.000 € 50.000 SW REO-HWN GA Rijk
N33: ontsnippering ecologische verbinding realisatie faunavoorziening Hunze / N33 1 € 1.500 € 1.500 PMJP LEEF-EHS Noord Drenthe
N34 aansluiting Ees: reconstructie ongelijkvloerse kruising 1 € 2.500 N34 SW REO-HWN Borger-Odoorn Drenthe
N34 aansluiting Emmen Noord: reconstructie (in relatie tot ontsluiting ongelijkvloerse kruising 1 € 7.000 N34 SW REO-HWN Emmen Drenthe
N34 aansluiting Exloo: reconstructie ongelijkvloerse kruising 1 € 6.000 N34 SW REO-HWN Borger-Odoorn Drenthe
N34 aansluiting N376 Erm: reconstructie realisatie twee rotondes 2 € 900 SW BE-ZD Coevorden Drenthe
N34 aansluiting N382 Coevorden Noord: reconstructie realisatie twee rotondes 1 € 900 SW BE-ZD Coevorden Drenthe
N34 aansluiting N854 Dalen: reconstructie realisatie twee rotondes 2 € 900 SW BE-ZD Coevorden Drenthe
N34 Gieten - Zuidlaren: dynamische informatievoorziening realisatie dynamische routeinformatie N34 Gieten - Zuidlaren 2 € 1.000 INN INN-MOB GA Drenthe
N34 wegvak Coevorden - grens Overijssel: herinrichting tot stroomweg inrichten als 2*1 autoweg (EHK/rijongevallen) 1 € 1.000 SW REO-HWN Zuidoost Drenthe
N34 Zuidoost Drenthe: capaciteitsuitbreiding (op basis van studie) verdubbeling tot 2*2 autoweg 2 € 20.000 SW REO-HWN Zuidoost Drenthe
N34 Zuidoost Drenthe: studie capaciteitsuitbreiding (in relatie tot verkenning uitbreiding capaciteit 1 € 50 SW BO Zuidoost Drenthe
N34: aanleg multimodaal knooppunt Gieten realisatie transferium 1 € 1.400 € 1.000 € 400 Kolibri BE-GA Aa en Hunze Drenthe
N34: herinrichting tot stroomweg inrichting als 2*1 autoweg 1 € 40.000 € 40.000 SW REO-HWN Zuidoost Drenthe
N371 aansluiting A32: reconstructie Pijlerbrug vervangen brug 2 € 1.500 SO BE-ZD Meppel Drenthe
N372 Peize Noord: reconstructie realisatie rotonde 2 € 600 GOW VE-INFRA Noordenveld Drenthe
N372 Peizermade: beperken verkeershinder realisatie maatregelen verkeershinder 1 € 1.500 LEEF LEEF-OMG Noordenveld Drenthe
N372 Roden: herinrichting realisatie rotonde ter vervanging VRI 1 € 500 GOW VE-INFRA Noordenveld Drenthe
N372 Roden: verbeteren doorstroming fiets aanleg fietstunnel 1 € 1.000 FIETS BE-GA Noordenveld Drenthe
N372 Roden-Peize-Groningen: opwaarderen fietsroute realisatie fietsrouteplus Roden - Peize - Groningen 1 € 500 FIETS BE-GA Noordenveld Drenthe
N373 aansluiting Koelenbrug: reconstructie realisatie maatregelen verkeersveiligheid (afhankelijk van uitkomsten 2 € 200 GOW VE-INFRA Noordenveld Drenthe
N373 aansluiting N919 Huisterheide: reconstructie realisatie rotonde + verleggen weg (afhankelijk van uitkomsten vise 2 € 1.500 GOW VE-INFRA Noordenveld Drenthe
N373: optie 1. wegvak Norgerbrug-Huisterheide: herinrichting aanpassen richtlijnen EHK (afhankelijk van uitkomsten vise N373) 1 € 700 GOW VE-INFRA Noordenveld Drenthe
N373: optie 2. wegvak Norgerbrug-Huisterheide: verleggen weg verleggen wegvak (afhankelijk van uitkomsten vise N373) 2 € 5.000 GOW VE-INFRA Noordenveld Drenthe
N373: visieontwikkeling wegvisie N373 1 € 50 € 50 GOW BO Noordenveld Drenthe
N374 aansluiting rondweg Hoogeveen: reconstructie doortrekken N374 - Middenweg 2 € 1.500 SO BE-ZD Hoogeveen Drenthe
N375 aansluiting Koekangerveld: herinrichting realisatie volledige aansluiting 1 € 500 GOW VE-INFRA De Wolden Drenthe



N376 Veenoord-Sleen: opwaarderen fietsroute realisatie ontbrekende schakel Veenoord - Sleen 2 € 100 FIETS BE-ZD Emmen Drenthe
N379 aansluiting A37: reconstructie realisatie twee rotondes 2 € 900 ETW VE-INFRA Emmen Drenthe
N379 Nieuw Weerdinge: reconstructie opheffen bajonet Nieuw Weerdinge 2 € 1.000 ETW VE-INFRA Emmen Drenthe
N381/A28 knooppunt Beilen: optie 1. Sobere uitvoering realisatie twee rotondes en bypass 1 € 1.500 SW REO-HWN Midden Drenthe Drenthe
Projectinformatie x 1.000  Dekking Beleidsinformat
Project Resultaat Prioriteit Investeringskosten IVV2020 IVV2010 BDU RSP PMJP Rijk Gemeente Overig Programma PVVP Thema Gebied Trekker
N381/A28 knooppunt Beilen: optie 2. uitvoering conform richtlijn realisatie volledig klaverblad 2 € 17.000 SW REO-HWN Midden Drenthe Drenthe
N386 De Groeve: uitvoering project Mooi zo, Veilig zo inrichting als ETW (in kader van Mooi Zo, Veilig Zo) 2 € 850 € 425 GOW VE-INFRA Tynaarlo Drenthe
N386 Donderen: herinrichting kruising realisatie rotonde + kleinschalige herinrichting N858 (in de kom) 1 € 500 GOW VE-INFRA Tynaarlo Drenthe
N386 Vries-Zuidlaren: opwaarderen fietsroute realisatie fietsrouteplus Vries-Zuidlaren 2 € 750 FIETS BE-GA Tynaarlo Drenthe
N391 Emmen - Ter Apel: maatregelenpakket op basis van studie ongelijkvloerse kruisingen en wegvakmaatregelen 1 € 20.000 SW REO-HWN Zuidoost Drenthe
N48 wegvak Hoogeveen-Zuidwolde-Ommen: herinrichting tot stroomweg inrichten als 2*1 autoweg (EHK/rijongevallen) (incl. ongelijkvloerse 1 € 18.410 € 15.637 SW REO-HWN Zuidwest Rijk
N48: carpoolplaats verplaatsen carpoolplaats 1 € 75 € 75 SW BE-ZD De Wolden Rijk
N48: herinrichting oversteken realisatie ongelijkvloerse oversteken 1 € 5.000 € 5.000 SW VE-INFRA De Wolden Rijk
N48: ontsnippering Ecologische verbinding realisatie twee ecoducten 1 € 6.000 € 6.000 PMJP LEEF-EHS Zuidwest Rijk
N854 Meppen: reconstructie traverse Meppen realisatie maatregelen verkeersveiligheid 2 € 500 ETW VE-INFRA Coevorden Drenthe
N855 aansluiting A28: herinrichting realisatie twee rotondes 1 € 900 ETW VE-INFRA Westerveld Drenthe
N855 Wapse: herinrichting bebouwde kom realisatie 30km/h gebied 2 € 1.000 € 460 ETW VE-INFRA Westerveld Drenthe
N858 wegvak 7.2-9.9: herinrichting aanpassen richtlijnen EHK 2 € 300 ETW VE-INFRA Noordenveld Drenthe
N862: maatregelenpakket op basis van studie herinrichting tot 2*2 stroomweg (afh. van uitkomsten studie N862) 1 € 20.000 SW REO-HWN Emmen Drenthe
N862: studie maatregelenpakket realisatie maatregelenpakket 1 € 50 SW REO-HWN Emmen Drenthe
N863 aansluiting N862: herinrichting aanleg microrotonde 2 € 300 ETW VE-INFRA Emmen Drenthe
N919: Landschapsvisie Veenhuizen realisatie landschapsvisie Veenhuizen 1 € 6.800 € 830 € 4.970 LG REO-LG Noordenveld Noordenveld
Norg: opwaarderen busstation opwaardering busstation Norg 1 € 1.300 € 500 Kolibri BE-GA Noordenveld Noordenveld
Ontsnippering Ecologische Hoofdstructuur realisatie faunavoorzieningen 1 € 2.000 € 1.000 PMJP LEEF-EHS Drenthe Drenthe
Programma dynamische reizigersinformatie realisatie dynamische halteinformatie hoofdkernen, (sub)streekcentra 1 € 2.400 € 1.200 € 200 OV INN-OV Drenthe Gemeenten
Programma herinrichting schoolomgeving realisatie veilge schoolomgeving, -routes 2 PM PM PVE VE-MENS Drenthe Gemeenten
Programma PVE centraal jaarlijks programma van pve (kennis-, projectontwikkeling, 1 € 1.000 € 1.000 PVE VE-MENS Drenthe Drenthe
Programma PVE Noord Drenthe jaarlijks programma van pve voor alle leeftijdsgroepen 1 € 3.000 € 1.500 PVE VE-MENS Noord Gemeenten
Programma PVE Zuidoost Drenthe jaarlijks programma van pve voor alle leeftijdsgroepen 1 € 3.000 € 1.500 PVE VE-MENS Zuidoost Gemeenten
Programma PVE Zuidwest Drenthe jaarlijks programma van pve voor alle leeftijdsgroepen 1 € 3.000 € 1.500 PVE VE-MENS Zuidwest Gemeenten
Programma toegankelijkheid haltes verbetering toegankelijkheid haltes 1 € 250 OV INN-OV Drenthe Drenthe
Railvisie 2020 / 2040: visieontwikkkeling spoorvervoer Drenthe visie en uitvoeringsstrategie 1 € 50 € 50 RAIL BO Drenthe Drenthe
Regiotram Groningen - Assen: verkennen van kansen studie 1 € 250 RAIL BO GA Regiovisie
Rolde: opwaarderen busstation opwaardering busstation Rolde 1 € 500 € 250 Kolibri BE-GA Aa en Hunze Aa en Hunze
Smilde-Bovensmilde: 1e fase herinrichting stille kant realisatie maatregelen verkeershinder 2 € 900 LEEF LEEF-OMG Midden Drenthe Midden Drenthe
Smilde-Hoogersmilde: 2e fase herinrichting stille kant realisatie maatregelen verkeershinder 2 € 600 LEEF LEEF-OMG Midden Drenthe Midden Drenthe
Spoorverbinding Groningen-Bremen: realisatie realisatie spoorverbinding 2 PM NOA REO-NOA Groningen Groningen
Spoorverbinding Zwolle-Emmen/Almelo: planstudie verbetering planstudie verbetering reistijd en frequentie personenvervoer 1 € 50 RAIL BO Zuidoost Drenthe
Spoorverbinding Zwolle-Emmen: aanpassen exploitatie verbetering exploitatie m.b.t. dienstregeling en materieel 1 € 5.665 RAIL BE-OV Zuidoost Drenthe
Spoorverbinding Zwolle-Emmen: aansluiting Emmtec realisatie zuidelijke directe spooraansluiting Emmtec park 2 € 2.500 RAIL REO-SPOOR Emmen Drenthe
Spoorverbinding Zwolle-Emmen: Dryport stimuleren ontwikkeling Dryport 2 € 50 RAIL BO Zuidoost
Spoorverbinding Zwolle-Emmen: exploitatie exploitatie consessie spoorverbinding Zwolle-Emmen 1 € 23.108 € 23.108 OV BE-OV Drenthe Drenthe
Spoorverbinding Zwolle-Emmen: opstelruimte goederenvervoer Ommen realisatie extra opstelruimte goederenvervoer Ommen 1 € 8.000 € 8.000 RSP REO-SPOOR Overijssel Drenthe
Spoorverbinding Zwolle-Emmen: partiële verdubbeling partiële verdubbeling spoorinfrastructuur 1 € 44.000 € 11.000 RSP REO-SPOOR Zuidoost Drenthe
Spoorverbinding Zwolle-Emmen: planstudie verbetering goederenvervoer planstudie oplossingsrichtingen verbetering capaciteit en 1 € 50 € 50 RSP BO Zuidoost Drenthe
Spoorverbinding Zwolle-Emmen: station Emmen Zuid realisatie station Emmen Zuid 1 € 16.500 € 5.500 € 8.000 RSP REO-SPOOR Emmen Drenthe
Spoorverbinding Zwolle-Emmen: verbetering goederenvervoer rangeren centrum Coevorden of verdubbeling baanvak Coevorden - 1 € 30.000 € 30.000 RSP REO-SPOOR Coevorden Drenthe
Spoorverbinding Zwolle-Groningen: aanpassen exploitatie 6 treinen per uur Groningen-Assen 2 € 9.000 RAIL BE-OV Drenthe Rijk
Spoorverbinding Zwolle-Groningen: Herfte (Zwolle) oplossingsrichting derde spoor / ongelijkvloerse kruising 1 € 27.000 RAIL REO-SPOOR Overijssel Rijk
Spoorverbinding Zwolle-Groningen: Hoogeveen oplossingsrichting spooraanpassing Hoogeveen 2 € 20.000 RAIL REO-SPOOR Drenthe Rijk
Spoorverbinding Zwolle-Groningen: Meppel oplossingsrichting realisatie wachtspoor goederenvervoer 1 € 4.000 RAIL REO-SPOOR Drenthe Rijk
Spoorverbinding Zwolle-Groningen: spoorveiligheid opheffen knelpunten spoorveiligheid 1 € 4.000 € 4.000 RAIL REO-SPOOR Drenthe Rijk
Spoorverbinding Zwolle-Groningen: station Assen Zuid realisatie station Assen Zuid (incl. hoofdontsluiting) 1 € 23.400 € 23.400 RSP REO-SPOOR Assen Assen
Spoorverbinding Zwolle-Groningen: uitvoeren 'Motie Koopmans' studie oplossingsrichtigen reistijdversnelling 1 € 0 RAIL BO Drenthe Rijk
Stimuleren van duurzame mobiliteit experimenten, pilots, stimuleringsmaatregelen 1 € 250 KE KE LEEF-KE Drenthe Drenthe
Tranferium Haren: dynamische informatievoorziening realisatie dynamische reizigersinformatie transferium Haren 1 € 200 INN INN-MOB GA Drenthe
Utilitaire fietsroute Assen - Oosterwolde realisatie ontbrekende schakel Assen - Oosterwolde 1 € 1.000 FIETS BE-GA Assen Assen
Utilitaire fietsroute Beilen-Hoogeveen: opwaarderen fietsroute realisatie ontbrekende schakel Beilen-zuid. 1 € 600 FIETS BE-ZD Midden Drenthe Midden Drenthe
Utilitaire fietsroute Bergierslanden (Meppel) - centrum: realisatie realisatie fietsroute Bergierslanden - centrum Meppel 1 € 1.000 € 500 FIETS BE-ZD Meppel Meppel
Utilitaire fietsroute Hoogeveen Oost - Buitenvaart: opwaarderen realisatie fietsbrug Hoogeveensevaart 2 € 2.000 FIETS BE-ZD Hoogeveen Hoogeveen
Utilitaire fietsroute Hoogeveen-Meppel: verbeteren kwaliteit aanpak van onveilige wegvakken en kruispunten 1 € 100 FIETS VE-INFRA De Wolden De Wolden
Utilitaire fietsroute Meppel-De Wijk: verbeteren doorstroming en kortere wachttijden bij kruisingen met Hoogeveenseweg en aanpak 1 € 200 FIETS BE-ZD Meppel Meppel
Utilitaire fietsroute Meppel-Staphorst: verbeteren doorstroming en opheffen eenrichtingverkeer en aanpassing situatie t.p.v. Werkhorst 1 € 100 FIETS BE-ZD Meppel Meppel
Utilitaire fietsroute Smilde - Assen: opwaarderen fietsroute realisatie fietsrouteplus Smilde - Assen (in relatie met Norgerbrug) 1 € 1.000 FIETS BE-GA Midden Drenthe Midden Drenthe
Utilitaire fietsroute St. Gerardusstraat: verbeteren oversteekbaarheid realisatie fietstunnel St Gerardusstraat - Rondweg 1 € 700 FIETS BE-ZD Emmen Emmen
Utilitaire fietsverbinding Gieten-Eext aanleg ontbrekende schakel Gieten - Eext (incl. fietsbrug) 2 € 1.100 FIETS BE-GA Aa en Hunze Aa en Hunze
Vaarverbinding Erica-Ter Apel: realisatie brug realisatie brug in Vastenow 1 € 800 € 400 VW BE-LG Emmen Drenthe
Vaarweg Almelo-Coevorden: spoorbrug Bentheimereisenbahn verbreden onderwaterprofiel spoorbrug 2 € 800 € 400 VW REO-VW Zuidoost Drenthe
Vaarweg Almelo-Coevorden: stadsgracht Coevorden bocht verruimen stadsgracht 2 € 600 € 300 VW REO-VW Zuidoost Drenthe
Vaarweg Almelo-Coevorden: uitbreiden capaciteit Overijssel geschikt maken klasse III 1 € 7.000 € 7.000 VW REO-VW Zuidoost Overijssel
Vaarweg Erica-Ter Apel: gebiedsontwikkeling deelname ontwikkelingsproces 2 VW REO-SO Emmen Emmen
Vaarweg Hoogeveensevaart: ontsnippering Ecologische Hoofdstructuur realisatie faunapassage 1 € 2.000 € 2.000 PMJP LEEF-EHS Zuidwest Rijk
Vitaal platteland: studie OV bereikbaarheid voorzieningen verkenning OV bereikbaarheid landelijk gebied 1 € 50 LG BO Drenthe Drenthe
ZRG-Groningen: 2e fase verbetering doorstroming ZRG 1 € 632.000 € 432.000 € 200.000 SW REO-HWN Groningen Rijk
Zuidwolde aansluiting N48: reconstructie realisatie nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde - N48 1 € 3.500 € 750 LG BE-LG De Wolden De Wolden

€ 2.105.841 € 234.431 € 68.415 € 258.483 € 750.238 € 9.000 € 445.055 € 124.951 € 91.946
BDU € 305.000
rest € 46.517
per jaar € 4.652


