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Onderwerp: Voorrang voor de fiets 
 
 
 

 
Aan de heer Henk Brink, gedeputeerde voor Vervoer en Verkeer van de Provincie Drenthe en aan 
de leden van de Provinciale Staten.  
 

Geachte heer Brink en Provinciale Staten, 

Wij zijn zeer teleurgesteld over de beslissing in het VVBD over het niet voorrang verlenen aan 
de fiets op rotondes. Vooral de zwakke argumentatie, waar we verderop op terugkomen, valt 
ons tegen.  

Kennelijk is de fietsprovincie toch meer een autoprovincie die de doorstroming van de auto op 
1 zet en de doorstroming van het fietsverkeer niet eens noemt. Wij zouden graag zien dat de 
wethouders van de genoemde gemeenten voorbeeld nemen aan Noordenveld die wel heeft 
begrepen dat ze met het stimuleren van fietsverkeer werken aan gezondheid, duurzaamheid 
en een gezonde economie door het terugdringen van files. Bovendien zien we met de 
opkomst van de elektrische fiets het fietsverkeer toenemen, het ziet er naar uit dat het 
standpunt van Drenthe absoluut niet aansluit bij deze toekomst. Ook voor de snelfietsroutes 
die gepland staan in onze provincie zullen de vele rotondes in de bebouwde kom problemen 
opleveren voor de doorstroming.  
 
We gaan, in overleg met onze achterban aandacht voor dit probleem vragen. 
 
De tegenargumenten op een rijtje: 

- Om fietsen te promoten moet de provincie nadenken over hoe ze het fietsen 
aangenamer kunnen maken dat onderschrijven wij uiteraard. 

- Nul verkeerslachtoffers lijkt ons een erg ambitieus plan, maar verkeersveiligheid is 
uiteraard belangrijk. Helaas vallen er nog steeds meer slachtoffers in de auto dan op 
de fiets in de provincie (zie het laatste overzicht verkeersdoden in de provincie). Het 
afremmen van te snel autoverkeer zou dan ook uw ambitie moeten zijn. Het aantal te 
betreuren verkeersslachtoffers op goed ingerichte rotondes is niet significant hoger 
dan op rotondes waar fietsers uit de voorrang zijn.  

- Bovendien gaat het vooral om eenduidigheid, als in heel Nederland de richtlijn is: 
binnen de bebouwde kom voorrang voor de fiets dan biedt dat eenduidigheid en dan 
zullen er minder ongevallen plaatsvinden. De automobilist is Drenthe snel uit en ziet 
overal weer andere regels, dit levert geen uniformiteit. Wij begrijpen ook niet waar u 
die uniformiteit ziet. 

- Door voorrang te verlenen aan auto’s op rotondes gaan auto’s sneller rijden. Hierdoor 
worden rotondes juist gevaarlijk en gaan de kwetsbare groepen deze  mijden.  

- Doorstroming van autoverkeer op verkeersaders is van belang, kennelijk ook in de 
bebouwde kom. Waarom? Waarom niet de doorstroming van fietsverkeer? Het is een 
vicieuze cirkel als het autoverkeer goed doorstroomt zullen mensen blijven kiezen voor 
de auto en zal het probleem toenemen. De fietser heeft het nakijken. 

- Met een toename van het aantal rotondes zal de doorstroming van het fietsverkeer 
sterk afnemen en dit zal zeker de keuze voor de fiets beïnvloeden. 

- Ook begrijpen we niet uw argument van kosten en ruimte om rotondes om te bouwen 
als fietsers in de voorrang zouden moeten. Volgens ons moet door dit besluit juist 
meer geld worden geïnvesteerd en meer ruimte gecreëerd. Daarvoor wijzen we u op 
de recente inzichten van de CROW. We citeren: 
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Indien fietsers uit de voorrang worden gehouden, is het noodzakelijk de vormgeving van 
het fietspad zodanig aan te passen dat het fietspad niet meer tot de dezelfde weg behoort 
als de hoofdrijbaan. Dat betekent dat het fietspad ter plaatse van de oversteek in 
voldoende mate moet worden ‘uitgebogen’. Indien dat niet het geval is moet het 
gemotoriseerde verkeer dat de rotonde verlaat rechtdoorgaande fietsers, bromfietsers en 
voetgangers voor laten gaan (artikel 18, RVV 1990). Er bestaat nog geen heldere 
jurisprudentie over de juiste maatvoering voor een uitbuiging. Om buiten de discussie te 
blijven of het fietspad wel of niet tot ‘dezelfde weg’ behoort, wordt aanbevolen de 
oversteek op circa 10 meter van de hoofdrijbaan te houden. 
Voor een juiste vormgeving conform deze aanbeveling wordt verwezen naar figuur 3 en 
naar publicatie 126. 
 
Dit betekent dat veel van de rotondes aangepast zullen moeten worden nu de fietser 
overal uit de voorrang is. Want de meeste rotondes in de bebouwde kom voldoen niet aan 
bovenstaande eisen. 
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen een reactie te krijgen op deze en onze vorige brief. 
Deelname aan het Vervoer Beraad is voor ons alleen zinnig als er ook serieus geluisterd 
wordt naar de gebruikers.   

 
Hoogachtend, 
 
Hannie Poletiek, secretaris Fietsersbond Drenthe. 
 


