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Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 36 55 55
Onderwerp: Doorfietsroute'de G roene As'

Geacht college,

Binnenkort neemt uw gemeenteraad een besluit over het voorkeurstracé van de
Doorfietsroute Assen-Groningen in Vries. Om uw raad een zorgvuldige afweging
te kunnen laten maken, bevestigen wij bij deze ons standpunt over de oostelijke
kanaalvariant als meest ideale route. Wij zijn voornemens om deze variant met
een tunnel ter hoogte van de Vriezerbrug uit te voeren. Nadat uw raad een
voorkeur voor dit tracé heeft uitgesproken, zullen wij een voorstel daartoe aan
Provinciale Staten voorleggen.
Een eerdere suggestie om voor de fietsoversteek de maximumsnelheid op de

Vriezerweg (N386) te verlagen door middel van het instellen van een bebouwde
kom is dan niet meer aan de orde. Uitgangspunt van de subsidie die wij van het
Rijk kunnen krijgen voor de tunnel ter hoogte van de Vriezerbrug is een verkeersveilige ongelijkvloerse kruising van een fietsroute met een 80 km/uur weg. De
subsidieregeling van het ministerie biedt geen mogelijkheid een tunnel onder
een 50 km/uur weg te realiseren.
De subsidie van het Rijk is bij lange na niet voldoende om de tunnel te realiseren.
lndien uw raad ook een voorkeur heeft voor de kanaalvariant, zijn wij bereid aan

Provinciale Staten voor te stellen om een aanvullend krediet ter waarde van ca.
€ 4,2 miljoen (exclusief btw) beschikbaar te stellen voor aanleg van de tunnel.
Voor fietsers vanuit en naar Vries en Tynaarlo wordt op de tunnel een gelijkvloerse oversteek met m idden-ei land gerea I iseerd.
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Wij zijn tevens bereid om de wensen van de raad voor versterking van de recreatieve functie van de laad- en loskade bij de Vriezerbrug te betrekken bij de nadere uitwerking van het tracé over de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u en uw
raad veel succes met de uiteindelijke keuze.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

, secretaris

Afschrift aan de voorzitter en leden van de Provinciale Staten van Drenthe
wa.coll.

