
prooincie h uis lVesterbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo,lc Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 51

provincieþrenrhe

Aan

tl, l, ttl,rlt ililllt,,ll,,tll

Assen, 3 oktober 201 I
Ons kenmerk 39/BC/201 8002235
Behandeld

Onderwerp: Wob-besluit inzake beleid kaalslagactiviteiten bij parkeer- en carpool-
plaatsen

Geachteneerll

ln uw brief van 6 augustus 2018 hebt u met een beroep op de wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob) een verzoek om informatie ingediend. U hebt verzocht om toe-
zending van alle relevante stukken, documentatie, etcetera die betrekking hebben op
het beleid van de provincie als het gaat om parkeer- en carpoolplaatsen en dat spe-
cifiek ziet op mensen die zich veiliger voelen wanneer er zichl is van de weg op die
parkeer- en carpoolplaatsen.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 17 augustus 2018.
op 30 augustus 2018 hebben wij de termijn waarbinnen wij op uw wob-verzoek be-
slissen verdaagd met vier weken tot 1 oktober 2018.

Alvorens inhoudelijk op uw Wob-verzoek in te gaan, willen wij nog het volgende ver-
duidelijken. De passage 'Mensen voelen zich veiliger wanneer er zicht is vanaf de weg
op de parkeer- en carpoolplaats. De provincie hanteert dit beleid voor alle brj haar in
beheer zijnde parkeer- en carpoolplaatsen. Onze mail van 1 juni 2018 kan impliceren
dat het om door Gedeputeerde Staten vastgesteld beleid gaat. Dat is niet het geval.
Het gaat hier over een bestendige gedragslijn.

Het uitgangspunt van deze bestendige gedragslijn is ook dat alle parkeer- en carpool-
plaatsen door de provincie uniform aangepakt worden voor zover dat per onderhouds-
onderdeel(snoeien, maaien, vuilopruimen, gladheidsbestrijding, enzovoort) mogelijk
is.

De provincie heeft in 2013 het beleidsplan Beheer en Onderhoud Wegen vastgesteld
Dit document sturen wij u hierbij toe. Daarnaast hebben wij een Groenbeheervisie '
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laten ontwikkelen. Ook deze doen wiju hierbijtoekomen. De Groenbeheervisie biedt
richtlijnen/uitgangspunten voor de uitvoering van het groenonderhoud. Daarmee
maakt deze visie onderdeel uil van onze bestendige gedragslijn. ln Bijlage 4 Motivatie-
tabel van de Groenbeheervisie is als toekomstbeeld voor de verzorgingsplaats langs
de N34 onder andere opgenomen: boomgroepen handhaven als aankleding. Opschot
en onderbegroeiing venvijderen om sociale veiligheid te waarborgen.

Ten aanzien van sociale veiligheid merken wij nog op dat op meerdere fronten dit een
belangrijk punt is voor de provincie Drenthe. Sociale veiligheid is ook specifiek vastge-
legd voor openbare verlichting in het beleidsplan openbare verlichting. Ook dit
beleidsplan sturen wij u hierbij toe.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

Bijlagen: /
- Beleidsplan Beheer en Onderhoud Wegen
- Groenbeheervisie
- Beleidsplan Openbareverlichting
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NB:
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van ver-
zending ervan, hiertegen êen bezwaarschrift indienen bij het college van Ge-
deputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het
besluit. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar:
www, provi ncie. drenthe.nl/bezwaarproced u re


