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Inleiding    

Fietsen is een snelle en goedkope manier om je te verplaatsen op de korte en middellange afstanden. Fietsen 

is echter veel meer dan dat en is ook: 

 een eenvoudige, goedkope manier om in beweging en gezond te blijven; 

 na de auto het belangrijkste vervoersmiddel in ons land; meer dan een kwart van alle verplaatsingen vindt 

plaats op de fiets: auto 48%, fiets 28%, lopen 18%, overig (OV, scooters etc.) 6% ; 

 een vervoerwijze die belangrijk is voor het bereikbaar maken en houden van bestemmingen in de directe 

leefomgeving en daarmee essentieel is voor het economisch, sociaal en cultureel functioneren van steden 

en dorpen; dat geldt zowel voor het stedelijk gebied waarin de fiets steeds belangrijker wordt als voor de 

provinciale gebieden die met krimp worden geconfronteerd; 

 een vervoerwijze die een substantiële rol kan spelen in het reduceren van de CO2-uitstoot, het halen van 

de klimaatdoelstellingen en het halen van de normen voor fijn stof; 

 een vervoerwijze die geen lawaai maakt en weinig ruimte inneemt; 

 een van de belangrijkste vormen van recreatie in Nederland, met een aanzienlijke economische waarde. 
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1 Samenvattende ambitie voor de fiets  

Daarom vraagt de Fietsersbond in uw programma voor de Provinciale Statenverkiezingen een volwaardige, 

ambitieuze paragraaf over fietsbeleid op te nemen en in te zetten op meer en betere fietsvoorzieningen. 

Daardoor kan het fietsaandeel in de mobiliteit stijgen, conform de ambitieuze doelstellingen in de green deal 

fiets en in het Energieakkoord. 

Waar de provincie wegbeheerder is kan en moet hij zorgen voor excellente infrastructuur. De fietsveiligheid 

kan gestimuleerd worden door het goed onderhouden van de fietsinfrastructuur en door te bouwen volgens 

de normen en deze waar nodig te verruimen. Goede regionale verbindingen vragen om uitbreiding van het 

aantal snelfietsroutes, en maakt tegelijk  afstemming van beleid tussen de verschillende wegbeheerders 

noodzakelijk. Afstemming tussen fiets en ov is ook wenselijk: de fiets is immers belangrijk in het voor- en 

natransport van het ov. Recreatief fietsen biedt economische perspectieven voor de provincie in de vorm van 

fietstoerisme. Barrièrevorming moet worden tegengegaan. In het kader van de beleidsimpuls 

verkeersveiligheid moeten er provinciale actieplannen verkeersveiligheid komen. Het beleid en financiën van 

de provincie moeten op orde zijn, waarbij kritisch gekeken moet worden naar de (scheve) verdeling van 

bestedingen in infrastructuur.  
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2 Politiek kader: de rol van de provincie 

Een actuele vraag in de huidige situatie is hoe de doelstellingen op het gebied van leefbaarheid, 

bereikbaarheid, gezondheid, verkeersveiligheid en maatschappelijke ontplooiing gehaald kunnen worden 

ondanks de verwachte bezuinigingen. Een ambitieuzer fietsbeleid kan daar een belangrijke bijdrage aan 

leveren. Fietsbeleid is bijzonder kostenefficiënt: met relatief kleine investeringen zijn grote resultaten te 

bereiken op het gebied van gezondheid, bereikbaarheid en milieu. Daarnaast zijn investeringen in het 

fietsbeleid door het arbeidsintensieve karakter goed voor de werkgelegenheid in Nederland. Ook voor burgers 

die meer moeite krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen is de fiets een aantrekkelijke optie. Kortom, een 

ambitieuzer fietsbeleid draagt er aan bij dat Nederland er in de toekomst met minder middelen toch schoner, 

slimmer, sterker en meer solide voor staat. 

2.1 Budget voor fiets en ov 

Hoewel er verschillen zijn tussen de provincies kan het fietsen een prominentere plek krijgen in het provinciale 

verkeer- en vervoerbeleid. Het allergrootste deel van het geld dat de provincie voor infrastructuur krijgt gaat 

naar de exploitatie van het openbaar vervoer: het bijbetalen van het buskaartje voor zo’n 70%. De keuze voor 

een besteding gaat vaak vanzelfsprekend naar ov en auto, zonder dat investeringen in fietsen overwogen 

worden. Dat hoort nog bij het oude denken van ‘dat fietsen regelt zich wel’, maar het fietsen groeit en moet 

goed geregeld en gefaciliteerd worden. De maatschappelijke-kostenbatenanalyse die voor de fiets wordt 

ontwikkeld, geeft voorlopige resultaten die aantonen dat investeren in de fiets erg lonend is. 

De vanzelfsprekendheid waarmee de verdeling van het geld tot stand komt is niet logisch. Het is interessant 

om als provincie de maatschappelijke kosten en baten van het ov en de fiets met elkaar te vergelijken. Hoeveel 

investeren we in ov? Hoeveel in fiets?  En hoe verhoudt dat zich qua gebruik met elkaar? Het (grote) verschil in 

budget voor ov en voor de fiets is uit verhouding als je kijkt naar het aandeel in de mobiliteit, bijv. bij de keuze 

van het vervoermiddel: 3% stad &streek OV en 28% fiets. 

2.2 Verkeersmodellen en innovatie 

In bestaande verkeersmodellen is het vervoer met de fiets vaak niet (goed) verwerkt. Het gaat meestal alleen 

om de auto en het openbaar vervoer. In Utrecht wordt gewerkt aan een ‘eigen’ verkeersmodel voor de fiets, 

een belangrijke innovatie. In Brabant loopt een experiment waarin fietsverkeersstromen in beeld worden 

gebracht door middel van een app met GPS. In Amsterdam IJburg is uit een burgerinitiatief een App (Ring-Ring) 

ontwikkeld die het gebruik van de fiets beloont. De provincie kan techniek en innovatie stimuleren, 
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bijvoorbeeld door een innovatiefonds voor experimenten. De gezamenlijke provincies kunnen ook de kosten 

voor beheer en onderhoud van de Fietsrouteplanner
1
 van de Fietsersbond voor hun rekening nemen. 

2.3 Diversen 

In kleinere gemeente ontbreekt vaak de kennis en/of capaciteit op fietsgebied. Als bovenliggend 

bestuursorgaan kan de provincie een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van kleinere gemeentes in het 

fietsbeleid. Kleine gemeentes hebben vaak de bestuurlijke kracht niet om problemen op te lossen en daarom 

kunnende provincies ze daarin ondersteunen 

In het ruimtelijk beleid en bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen moet de fiets op de eerste plaats komen 

en niet het sluitstuk zijn van beleid. 

Uiteraard kan de provincie het goede voorbeeld geven door goede arbeidsvoorwaarden voor het eigen 

personeel op het gebied van de fiets (kilometervergoeding, fiets van de zaak, parkeergelegenheid, douche- en 

kleedfaciliteiten). 

                                                                 

1 Met de Fietsersbond Routeplanner verdwaal je nooit meer op de fiets in Nederland, of je nou met de OV-fiets op werkbezoek gaat of je 
maakt een recreatieve fietstocht. De planner bevat 35.000 km. fietspaden en alle voor fietsen geschikte wegen, de knooppuntnetwerken 
en LF-routes. Daarnaast vind je er fietsenmakers, horeca, bankjes, oplaadpunten e.d. Bijzonder is dat je je eigen  routetype kan bepalen 
(bijv. kortste, autoluwe, recreatieve). Ook zijn er honderden voorgeplande tochten beschikbaar.  
500 vrijwilligers van de Fietsersbond houden de planner actueel. De Fietsersbond Routeplanner wordt dit jaar 2 miljoen keer gebruikt (in 
2013 1,6 miljoen keer). Het gebruik zal nog meer groeien omdat sinds  voorjaar 2014 een App beschikbaar is. Zie 
http://routeplanner.fietsersbond.nl  

http://routeplanner.fietsersbond.nl/
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3 Fietsinfrastructuur verbeteren 

De provincie zorgt zowel wat betreft aanleg als beheer en onderhoud voor een excellente fietsinfrastructuur. 

Dat doet de provincie direct als wegbeheerder en door het opnemen van een regierol tussen verschillende 

wegbeheerders op het provinciaal grondgebied. 

3.1 Uitbreiden en verbeteren van provinciale fietsroutenetwerken 

Om routenetwerken te verbeteren en uit te breiden en knelpunten op te lossen is een integrale aanpak van 

utilitaire en recreatieve routes nodig. Voeg budgetten samen en leg de besteding ervan vast in een 

meerjarenprogramma. De provincie zorgt voor een aantrekkelijke subsidieregeling voor gemeenten om 

fietsvoorzieningen te realiseren. 

3.2 Uitbreiden regionale snelfietsroutes op woon-werkverbindingen 

De provincie kan snelfietsroutes ontwikkelen op alle belangrijke woon-werkverbindingen tussen de 5 en 20 

kilometer. Daardoor kan de filedruk worden verminderd en kunnen automobilisten worden verleid om hun 

auto te laten staan en deze fietsroutes te gebruiken. 

In heel Nederland kun je ‘van A naar B’ fietsen. Doordat mensen met een e-bike of een ligfiets langere 

afstanden afleggen zijn veel meer steden onderling bereikbaar met de fiets. De vraag is hoe je de 

fietsverbindingen kwalitatief beter en sneller kan maken. Doordat de verbinding tussen twee steden vaak 

beheerd wordt door meerdere wegbeheerders, voelt niemand zich verantwoordelijk voor de verbinding in 

totaal. Bij de snelfietsroutes wordt gekeken naar regionale verbindingen als één doorgaande route. Behalve 

verbindingen tussen steden zijn snelfietsroutes ook geschikt als verbinding tussen (recreatie)gebieden en 

steden.  

Snelfietsroutes hoeven niet nieuw aangelegd te worden. Het betreft meestal bestaande verbindingen die 

sneller worden gemaakt door verbreding, asfaltering of het verhelpen van ‘missing links’. Bestaande 

infrastructuur, zoals water en wegen, zijn voor fietsers vaak barrières. De provincies kunnen een belangrijke rol 

spelen bij het opheffen van zulke barrières, door het aanleggen van een tunneltje of een brug. 

De Fietsersbond heeft samen met een aantal provincies en stadsregio’s een Toekomstagenda opgesteld om de 

snelfietsroutes uit te breiden tot 675 kilometer. Een aantal van die plannen zijn op projectniveau geformuleerd 

of zelfs al in uitvoering. Doel is te komen tot een netwerk van regionale snelfietsroutes, dat op een doordachte 

manier verbonden is met het totale fietsnetwerk in de provincie (en dat in andere provincies)  en doorloopt 

binnen de bebouwde kom van de steden. Daarbij kan ook gekeken worden naar de mogelijkheden die er zijn 

om directe verbindingen langs spoor of water aan te leggen, waardoor fietsers niet langs een drukke autoweg 

hoeven te fietsen en er minder kruisend verkeer is. Snelfietsroutes zorgen voor een betere bereikbaarheid van 
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de drukke stedelijke gebieden en houden voorzieningen in de krimpgebieden toegankelijk voor mensen zonder 

auto. De Fietsersbond vraagt dus van de provincies: het opstellen van een uitvoeringsagenda waardoor een 

samenhangend netwerk van snelfietsroutes tot stand kan worden gebracht 

3.3 Normen aanhouden en betere normen 

Waar bij het aanleggen van autowegen rekening gehouden wordt met bepaalde normen, is dat bij het 

aanleggen van fietswegen bijna nooit het geval. Onderzoek heeft aangetoond dat heel veel fietsslachtoffers 

kunnen worden bespaard wanneer elke provincie aan de slag gaat met de normen en richtlijnen voor 

fietsinfrastructuur
2
. De intensiteiten en de snelheidsverschillen op het fietspad nemen toe: ouderen die 

langzaam fietsen, jongeren die snel fietsen en ligfietsen en wielrenners die nog sneller fietsen. Meer 

snelheidsverschillen resulteren in meer inhaalmanoeuvres. Door genoemde ontwikkelingen zijn er bredere 

fietspaden nodig, zeker wanneer het een tweerichtingenfietspad betreft. Van belang is ook het aanbrengen 

van een goede, zichtbare kantmarkering. 

3.4 Goed onderhoud en goede gladheidsbestrijding op provinciale fietspaden 

Onderhoud van fietspaden en het strooi- en veegbeleid laten in veel gevallen te wensen over. Zorg daarom 

voor adequate onderhouds- en gladheidsbestrijdingsplannen en reageer adequaat op reacties uit het publiek 

(bijvoorbeeld het Meldpunt van de Fietsersbond). 

Het goed onderhouden van de infrastructuur is een zeer onderschat aspect. Zeker voor oudere fietsers zijn 

gebreken in de infrastructuur – zoals kuilen, boomwortels, slechte bermen en paaltjes – een risico voor de 

fietsveiligheid. Het aantal eenzijdige ongelukken bij fietsers is hoog. Een groot deel van deze ongelukken zijn 

gevolg van problemen aan de infrastructuur zoals gaten in het wegdek, paaltjes en te scherpe bochten. Ook 

het sneeuwvrij houden van de fietspaden is belangrijk voor de fietsveiligheid. Bij de gemeentes zien we daarin 

de afgelopen jaren gelukkig vooruitgang. 

De provincies moeten de fietspaden die ze in hun beheer hebben goed onderhouden. En daarnaast hebben ze 

een regierol richting de gemeenten en andere wegbeheerders (Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen): ze 

moeten het algemene kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud bewaken en daarop toezien. 

 

                                                                 

2 Zie http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+19a en 
http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+19b  

http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+19a
http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+19b
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4 Investeren in keten fiets en ov 

De provincies zijn aan het bezuinigen op het openbaar vervoer: meer strekken van lijnen, minder haltes en 

minder diensten. Bij deze ontwikkelingen is het belangrijk om te kijken welke rol de fiets kan spelen in het 

voor- en natransport. Het faciliteren van fietsgebruik is veel goedkoper voor de provincie dan lijnen laten 

rijden waar maar een paar mensen in zitten. De provincie kan zorgen voor: 

- Investeren in fietsparkeren bij stations. Provincies moeten fietsparkeerplekken bij stations 

meefinancieren. Zet in op gratis bewaakte stallingen als die in Zutphen en Houten of op stallingen die 

de eerste 24 uur gratis zijn. 

- Uitbreiden fietsparkeren bij overig OV. Ook bij andere OV-haltes is behoefte aan goede 

fietsparkeervoorzieningen. Breng behoefte en huidig aanbod in kaart en stel een plan van aanpak op. 

Bij het fietsparkeren moet in de toekomst ook meer rekening worden gehouden met afwijkende en 

bijzondere fietsen. 

- Fiets mee in trein en bus. Neem bij aanbestedingen voor het openbaar vervoer mogelijkheden tot het 

meenemen van fietsen op in de aanbestedingseisen. 

- Stimuleren en uitbreiden van het aantal OV-fietsen en OV-fiets-locaties. De OV-fiets is heel succesvol 

en het gebruik kan verder groeien wanneer er meer fietsen beschikbaar zijn op meer locaties, met 

name bij alle OV-knooppunten en transferia. Ook de beschikbaarheid op de kleinere stations op de 

vroege en late uren behoeft verbetering. 
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5 Versterk recreatieve routes en mogelijkheden, voorkom barrières 

De provincie moet knelpunten in de recreatieve fietsroutestructuren oplossen. Het recreatief fietsen is 

belangrijk voor eigen bewoners en toeristen en  heeft een economische ‘spin-off’. Dit wordt vaak onderschat 

door provincies. Ook veel buitenlandse  toeristen komen naar Nederland om hier fijn te fietsen. Een goed 

onderhouden fietsinfrastructuur draagt bij aan de recreatieve economie. Het verschil tussen recreatief en 

gewoon fietsen wordt bovendien steeds minder. Mensen die langere stukken naar hun werk fietsen, willen 

ook graag een mooie route fietsen. 

De gezamenlijke provincies kunnen: 

-  Het beheer van de landelijke recreatieve routenetwerken het beste regelen door het Landelijk 

Fietsplatform hiervoor te financieren.  

- De aantrekkelijkheid van recreatieve routes vergroten door het weren van doorgaand gemotoriseerd 

verkeer. In natuur- en recreatiegebieden hoort autoparkeren thuis aan de randen en niet midden in 

de gebieden.  

- Erop toezien dat mensen vanuit steden en gemeenten snel een recreatief fietsommetje kunnen 

maken.  

- Een veelzijdig aanbod aan recreatieve/toeristische fietsvoorzieningen ontwikkelen (zoals bewaakte 

strandstallingen, veerpontjes, picknick-locaties, bewegwijzering e.d.)  en onder de aandacht brengen 

(kaarten, folders, websites e.d.).  

- De provincie kan de kwaliteit van recreatieve fiets- en wandelroutes waarborgen door bij de aanleg of 

opwaardering van infrastructuur barrièrevorming en verhokking te voorkomen, conform het 

uitgangspunt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In dit verband zijn ook behoud van 

voetveren en medegebruik van ecoducten van belang.  

- Provincies moeten bij regionale projecten met gevolgen voor maaswijdte van fietsroutes in een 

vroegtijdig stadium advies vragen aan belangenorganisaties. De CROW-normen over maaswijdtes en 

omrijdfactoren moeten bij de planvorming het uitgangspunt zijn. 
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6 Bevorder de verkeersveiligheid 

De Rijksoverheid vraagt provincies en gemeenten in het kader van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid om een 

actieplan te maken om de verkeersveiligheid te verbeteren, vooral voor (oudere) fietsers. Provincies kunnen 

hier actief me aan de slag gaan door: 

- Voldoende middelen om effectieve campagnes te kunnen voeren. De provincie kan op het gebied van 

fietsveiligheid een grote rol spelen in de educatieve sfeer. Op scholen wordt steeds minder educatie 

gegeven over veilig fietsen. Terwijl kinderen als ze naar de middelbare school gaan vaak een heel eind 

zelfstandig moeten fietsen. En ook ouderen die lang blijven fietsen hebben behoefte aan scholing. 

Bijvoorbeeld door de fietsinformatiedagen voor ouderen die de Fietsschool van de Fietsersbond 

organiseert. Het ondersteunen van zulke bijeenkomsten door de provincie verbetert de 

fietsveiligheid. 

- Veilige, gescheiden, vergevingsgezinde fietsinfrastructuur en directe routes tussen steden en dorpen. 

Goed onderhoud en beheer, het weghalen van onnodige paaltjes en het veiliger vormgeven van de 

noodzakelijke paaltjes volgens de richtlijnen. 

- Aandacht voor de conflicten tussen “gewone” fietsers en racefietsers en tussen fietsers en brom- en 

snorfietsen. 

- Tegengaan van overlast en onveiligheid door het landbouwverkeer. 

- Fietsvriendelijke afstelling van verkeerslichten. 

-  Veilige schoolomgevingen en veilige schoolroutes; door fusies van scholen moeten scholieren vaak 

grotere afstanden overbruggen met veel gevaarlijke kruisingen. 

- Ontwikkelen van een visie op het seniorenproof maken van de fietsinfrastructuur. 
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