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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De provincie Utrecht heeft in september 2016 het Realisatieplan Fiets vastgesteld. Met dit
uitvoeringsprogramma voor de coalitieperiode 2016-2020 wil de provincie de bereikbaarheid
van de regio verbeteren en fietsen veiliger, comfortabeler en sneller maken. Tot en met
2020 is er ruim €30 miljoen gereserveerd voor investeringen voor de fiets(er).

Om de doelstellingen uit het Realisatieplan te monitoren heeft de provincie in 2017 een
Monitoringsplan laten opstellen. Dit plan vormt het fundament op basis waarvan het bestuur
de komende vier jaar wordt geïnformeerd en de beleidsmakers inzicht krijgen in de
ontwikkeling van (infrastructurele) fietsvoorzieningen en in het fietsgebruik binnen de
provincie. Concreet betekent dit dat er aan de hand van ruim 20 indicatoren tot en met 2021
een jaarlijkse monitoring plaatsvindt.

Begin 2018 heeft Sweco een globale nulmeting uitgevoerd. Per indicator is een factsheet
opgesteld met daarin de feitelijke stand van zaken per 31 december 2017. In deze notitie
worden de factsheets toegelicht. De factsheets zijn bijgevoegd aan deze notitie.

1.2 Doel nulmeting
Het jaar 2017 is voor de projecten van het Realisatieplan een aanloopjaar geweest. De
globale nulmeting richt zich daarom op 2017 en het vormt het vertrekpunt voor de
monitoring tot en met 2021. Om de voortgang van de doelstellingen uit het Realisatieplan de
komende jaren te monitoren wordt er jaarlijks een vergelijking gemaakt met de resultaten uit
2017.

De globale nulmeting geeft een zo compleet en actueel mogelijk beeld van de (status van)
projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het Realisatieplan en hoeveel er wordt gefietst
op het regionaal fietsnetwerk.

1.3 Lacunes
In vergelijking met andere modaliteiten zoals de auto en het openbaar vervoer is er nog
relatief weinig bekend over de fiets(er). In het Monitoringsplan is een combinatie van
bronnen en toepassingen aangedragen voor de uitwerking van de indicatoren. Tijdens de
nulmeting is gebleken dat (nog) niet alle bronnen gebruikt kunnen worden omdat de data
nog niet gereed zijn (CycleRAP) of aan kwaliteit/nut hebben ingeboet (Fietstelweek).

De ambitie is om in het najaar van 2018 een deel van de lacunes ingevuld te krijgen. Indien
blijkt dat dit niet mogelijk is, wordt gekeken of de indicator op een andere wijze kan worden
uitgewerkt.



2 (5)

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 1 zijn de aanleiding en het doel van de nulmeting besproken. In hoofdstuk 2
wordt een toelichting gegeven op de nulmeting en de (nog niet) uitgewerkte indicatoren. In
hoofdstuk 3 wordt vooruitgeblikt op de uitwerking van de nog openstaande indicatoren en
het vervolg van de nulmeting in 2018. De factsheets met daarin de uitwerking per indicator
zijn als bijlage bij deze notitie toegevoegd.

2 Toelichting nulmeting en uitwerking indicatoren

2.1 Indicatoren Monitoringsplan
Het Monitoringsplan bestaat in totaal uit 21 indicatoren. Naar aanleiding van de
voortgangsrapportage 2017 Realisatieplan Fiets, besproken met de Staten op 20 november
2017, is gevraagd om 6 extra indicatoren uit te werken. Op basis van de op dit moment
beschikbare data is één indicator (ID 22) toegevoegd aan de nulmeting.

De indicatoren uit het Monitoringsplan staan in tabel 1. Een uitgebreide toelichting van elke
indicator is te vinden in de bijgevoegde factsheets. Tijdens de globale nulmeting zijn de
indicatoren in het rood en blauw niet uitgewerkt. Van de indicatoren in het blauw wordt
verwacht dat deze in het najaar 2018 alsnog kunnen worden uitgewerkt. Voor de ‘rode’
indicatoren geldt dat de aanpak en uitwerking hiervan eind 2018 geëvalueerd moeten
worden.

Tabel 1: Indicatoren Monitoringsplan Fiets
Indicator Omschrijving
ID 1  Ontwikkeling snelfietsroutes
ID 2  Fietsinfrastructuurprojecten op provinciale wegen
ID 3  Fiets en Veiligheid projecten
ID 4  Kwaliteitseisen doorstroming
ID 5  Kwaliteitseisen comfort (CycleRAP)
ID 6  Kwaliteitseisen veiligheid (CycleRAP)
ID 7  Kwaliteit snelfietsroutes
ID 8  Gemiddelde intensiteit fietsers
ID 9  Fietsintensiteit per wegdeel
ID 10  Doorstroming op wegvakken en kruispunten
ID 11  Aantal fietsongevallen
ID 12  Projecten bedrijventerreinen
ID 13  Gebruik fietsvoorzieningen OV-knooppunten
ID 14  Activiteiten fiets
ID 15  Activiteiten kennisnetwerk fiets
ID 16  Reikwijdte kennisnetwerk fiets
ID 17  Status fietsmodel
ID 18  ITS & Smart Mobility toepassingen
ID 19  Potentiele gebruikers bedrijventerreinen
ID 20  Toegankelijkheid e-bike
ID 21  Aandeel e-bike
ID 22  Spitsgebruik / etmaalintensiteit

2.2 Benadering en bronnen
Tijdens de globale nulmeting heeft geen dataverzameling plaatsgevonden, maar zijn de
reeds voorhanden data en projectinformatie geanalyseerd. In tabel 2 is te zien welke
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benadering en bronnen zijn gebruikt voor de verschillende indicatoren. In rood en blauw zijn
nogmaals aangegeven welke indicatoren tijdens de globale nulmeting (nog) niet zijn
uitgewerkt.

Tabel 2: Bronnen globale nulmeting
Benadering Bron Indicatoren
Projectinformatie Provincie Utrecht, U15 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 17 en 18
Kwantitatieve
analyse

Slangtellingen 2017,
Fietstelweek 2017,
Ongevallendatabase
ViaStatistiek,
Tellingen ov-knooppunten
2018

8, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 21 en 22

Weginventarisatie CycleRAP, Fietsersbond 4, 5, 6 en 7

Tijdens de nulmeting is nogmaals duidelijk geworden dat de provincie voor de uitwerking
van een aantal indicatoren afhankelijk is van derden en dat het nodige veldwerk nodig blijft.
Dit is goed te zien in tabel 2:
· De indicatoren die zijn gestoeld op projectinformatie van de provincie zijn allemaal

uitgewerkt. De provincie heeft deze informatie namelijk zelf in huis.
· Voor uitwerking van de indicatoren 4 tot en met 7 moet eerst de weginventarisatie

plaatsvinden. Deze inventarisatie (doorstroming, kwaliteit van fietspad etc.) wordt in de
zomer 2018 uitgevoerd.

· Indicator 10 wordt pas uitgewerkt n.a.v. de herziening van de mobiliteitsvisie.
· Indicator 13 wordt eind 2018 uitgewerkt op basis van een nog uit te voeren onderzoek

naar fietsvoorzieningen op ov-knooppunten.
· Indicator 19 wordt dit najaar uitgewerkt met het fietsmodel Brutus van de provincie.
· Indicator 20 wordt op dit moment niet uitgewerkt. Er is op dit moment geen

kostenefficiënte aanpak voor data-inwinning. Geadviseerd wordt om tijdens de 1-meting
(de aanpak van) deze indicator te evalueren. Mogelijk biedt de Fietstelweek 2018 of
vervanger uitkomst.

· Indicator 21 (aandeel e-bike) wordt op dit moment niet uitgewerkt.

3 Vooruitblik 2018

3.1 Kwaliteit fietsnetwerk (ID 4 t/m 7)
De Fietsersbond voert in de zomer van 2018 een onderzoek uit naar de kwaliteit van het
fietsnetwerk van de provincie. Het betreft een vooronderzoek op de methode CycleRAP van
de ANWB. Op basis van de resultaten kan worden gestart met de uitwerking van indicatoren
4 tot en met 7. Een aandachtspunt hierbij is dat er, indien mogelijk, genoteerd wordt op
welke wegvakken tussen de nulmeting 2017 en zomer 2018 verbeteringen zijn
doorgevoerd.

3.2 Vervolg Fietstelweek (ID 8 en 9)
De populariteit van de Fietstelweek is de afgelopen twee jaar sterk afgenomen. Het
voortbestaan is op dit moment onzeker. Er zijn initiatieven om de Fietstelweek een vervolg
te geven. Het NDW werkt aan een plan om landelijk fietsdata te gaan inwinnen en
verspreiden. Op dit moment is er nog niet bekend hoe dit er uit komt te zien.
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De verwachting is dat vanaf het najaar 2018 bekend is of de eventueel nieuwe aanpak in
plaats van de Fietstelweek gebruikt kan worden voor de monitoring van het Realisatieplan.

3.3 Tellingen ov-knooppunten (ID 13)
Er zijn in 2017 eerste stappen gezet in het verbeteren van fietsvoorzieningen op ov-
knooppunten. Het ontbreekt echter dit moment aan data over in welke mate de
voorzieningen worden gebruikt. De provincie heeft aangegeven in 2018 te willen starten met
het onderzoek naar het aanbod en gebruik van fietsvoorzieningen op OV-knooppunten.
Mogelijk kan worden aangehaakt bij de projectmonitoring van Beter Benutten.

3.4 Afronding nulmeting en start 1-meting
Geadviseerd wordt om de nog openstaande indicatoren voor 2017 uiterlijk gelijktijdig met de
1-meting alsnog uit te werken. Dit kan op basis van de data voor de indicatoren 4 tot en met
7, 13 en 19 die naar verwachting eind 2018 beschikbaar komen.

De 1-meting heeft betrekking op het kalenderjaar 2018. Met uitzondering van de twee
indicatoren (20 en 21) met betrekking tot het e-bike gebruik is de verwachting dat alle
indicatoren uitgewerkt kunnen worden conform de aanpak van de globale nulmeting en
Monitoringsplan.

3.5 Advies vaste meetpunten
De provincie is voornemens om een aantal vaste meetpunten op het Regionaal fietsnetwerk
aan te leggen. De locaties staan nog niet vast. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat een
aantal van de meer dan 50 telpunten uit 2017 hiervoor in aanmerking komt. Om tot een
selectie te komen van geschikte meetlocaties gelden in ieder geval de volgende criteria:
· type fietsverkeer (utilitair, recreatief of gemengd);
· type meetapparatuur (bijvoorbeeld permanente tellussen- en slangen, piezostrips,

infrarood, video of lus VRI);
· gemiddelde intensiteiten in september 2017;
· locatie op het netwerk;
· representativiteit voor een bijbehorende groep telpunten.

Op basis van een nadere analyse van de telresultaten uit 2017 kan Sweco de provincie
adviseren in de locatiekeuze van de vaste meetpunten.
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GLOBALE NULMETING FIETS 2017
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Provincie Utrecht, april 2018



Inleiding
Aanleiding
Op 6 september 2016 is het Realisatieplan Fiets 2016-2020
vastgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma wil de provincie Utrecht
de bereikbaarheid van de regio verbeteren en fietsen veiliger,
comfortabeler en sneller maken.
Er is binnen het Realisatieplan Fiets gekozen voor een
programmatische aanpak voor de periode 2016-2020 waarin
activiteiten, maatregelen en projecten worden opgepakt. Het
Realisatieplan bestaat uit 4 pijlers:

1. Optimaal en veilig regionaal fietsnetwerk

2. Sterke keten

3. Slim fietsen

4. Veilig en gezond gedrag
Om de doelstellingen uit het Realisatieplan te monitoren heeft de
provincie een Monitoringsplan laten opstellen. Op basis van de
indicatoren in het Monitoringsplan krijgt de provincie inzicht in diverse
aspecten van het fietsgebruik binnen de provincie.
Elk jaar wordt de voortgang van het Realisatieplan gemeten en
gerapporteerd. Op de volgende pagina’s worden de resultaten van
de globale nulmeting (2017) via factsheets gepresenteerd.
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De indicatoren
Toelichting
In het kader op deze pagina staan de indicatoren uit het Monitoringsplan. Niet
elke indicator kan op dit moment worden uitgewerkt. Dit heeft te maken een
nog uit te voeren inventarisatie (ID 5, 6 en 7), een nadere uitwerking van de
Mobiliteitsvisie (ID 4 en 10) en gebrek aan bruikbare data (ID 20 en 21).

Additionele indicatoren
Provinciale Staten heeft gevraagd de volgende indicatoren/aandachtspunten
mee te nemen in de globale nulmeting:

1. Verhouding brommers/e-bikes/gewone fietsen op fietspad

2. Verhouding spitsgebruik / etmaalintensiteit

3. Exploitatiekosten van fietsenstallingen

4. Aantal VRI’s dat voldoet aan de richtlijnen door wachttijd en doorstroming

5. Koppeling maken tussen ongevalgegevens en het programma
verkeersveiligheid

6. Doelgroepen die met de acties worden bereikt

Toevoeging 2 is als indicator 22 overgenomen in de nulmeting. Toevoeging 1
en 4 zijn onderzocht, maar de beschikbare data resulteert niet in een
betrouwbaar resultaat. Voor toevoegingen 3, 5 en 6 is op dit moment geen
bruikbare data beschikbaar.

2018-04-30
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ID 1 Ontwikkeling snelfietsroutes
ID 2 Fietsinfrastructuurprojecten op provinciale wegen
ID 3 Fiets en Veiligheid projecten
ID 4 Kwaliteitseisen doorstroming
ID 5 Kwaliteitseisen comfort (CycleRAP)
ID 6 Kwaliteitseisen veiligheid (CycleRAP)
ID 7 Kwaliteit snelfietsroutes
ID 8 Gemiddelde intensiteit fietsers
ID 9 Fietsintensiteit per wegdeel
ID 10 Doorstroming op wegvakken en kruispunten
ID 11 Aantal fietsongevallen
ID 12 Projecten bedrijventerreinen
ID 13 Gebruik fietsvoorzieningen OV-knooppunten
ID 14 Activiteiten fiets
ID 15 Activiteiten kennisnetwerk fiets
ID 16 Reikwijdte kennisnetwerk fiets
ID 17 Status fietsmodel
ID 18 ITS & Smart Mobility toepassingen
ID 19 Potentiele gebruikers bedrijventerreinen
ID 20 Toegankelijkheid e-bike
ID 21 Aandeel e-bike
ID 22 Spitsgebruik / etmaalintensiteit
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ID 1
Ontwikkeling

snelfietsroutes

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Verdeling

Doel indicator:
Inzichtelijk maken van aantal en
status van snelfietsroutes binnen
de provincie Utrecht.

Provincie Utrecht

2017

Afgerond, in
uitvoering,
gepland en in
voorbereiding

Er staan op dit moment twee snelfietsroutes (SFR) in op de planning: Veenendaal – Utrecht en Zeist – Utrecht (USP). De
snelfietsroute Amersfoort – Utrecht is op dit moment in uitvoering.

Daarnaast zijn er in 2017 een aantal verkenningen en planstudies uitgevoerd. Deze projecten zijn gecategoriseerd als ‘in
voorbereiding’ en hebben nog geen formele status. Zo loopt er een verkenning voor een snelfietsroute langs het Amsterdam-
Rijnkanaal en zijn er een aantal mogelijke projecten op het traject Culemborg – Utrecht.

Andere projecten in het kader van snelfietsroutes die in 2017 zijn uitgevoerd zijn de Lobby Fiets Filevrij en brainstormsessie
cofinanciering snelfietsroutes.

Afgerond:
• n.v.t.
In uitvoering:
• Amersfoort – Utrecht
Gepland:
• Veenendaal – Utrecht
• Zeist – Utrecht (USP)
In voorbereiding:
• Dam – Dom
• Culemborg – Utrecht
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ID 2
Fietsinfrastructuur-

projecten op provinciale
wegen

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Verdeling

Doel indicator:
Inzicht krijgen in het aantal en
status van fietsinfrastructuur-
projecten op provinciale wegen.

Provincie Utrecht

2017

Afgerond, in
uitvoering,
gepland en in
voorbereiding

In 2017 was het in beperkte mate mogelijk om een bijdrage te leveren vanuit het Realisatieplan Fiets. In 2017 was er 1 project in
uitvoering: de bewegwijzering op de N228 is vanuit het oogpunt van comfort verbeterd. Daarnaast zijn er twee projecten gepland
voor 2018: de verbreding van het fietspad op de N204 IJsselveld-A12 en suggestiestroken en 30km/u op parallelweg N411 Utrecht-
Bunnik.

Afgerond:
• n.v.t.
In uitvoering:
• Bewegwijzering N228
Gepland:
• Verbreding fietspad N204
• Suggestiestrook N411
In voorbereiding:
• n.v.t.
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ID 3
Fiets en Veiligheid

projecten

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Inzicht krijgen in het aantal en
status van projecten gefinancierd
door de provincie in het kader van
Fiets en Veiligheid.

Provincie Utrecht

2017
In 2017 hebben 10 gemeenten een projectaanvraag gedaan in het kader van Fiets en Veiligheid. In totaal betrof dit 23 projecten. De
projecten zijn momenteel in uitvoering. De doorlooptijd van de verschillende projecten is gemiddeld 12 maanden.

Overige projecten onderdeel van deze indicator zijn de Evaluatie Actieplan Fiets en Veiligheid en een onderzoek naar de
fietsvaardigheid onder basisschoolkinderen en nieuwe Nederlanders (pijler 4).
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ID 4
Kwaliteitseisen
doorstroming

PM

Deze indicator wordt tijdens de globale nulmeting niet uitgewerkt. In de zomer van 2018 wordt gestart met de inventarisatie van een
deel van het regionaal fietsnetwerk.

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Samen met ID 10 inzicht krijgen
in de mate waarin het netwerk
onder provinciaal beheer voldoet
aan de kwaliteitseisen op het
gebied van doorstroming uit de
mobiliteitsvisie.

Mobiliteitsvisie

2017
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ID 5
Kwaliteitseisen comfort

(CycleRAP)

PM

Deze indicator wordt tijdens de globale nulmeting niet uitgewerkt. In de zomer van 2018 wordt gestart met de inventarisatie van een
deel van het regionaal fietsnetwerk.

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Samen met ID 6 inzicht krijgen in
de mate waarin het Regionaal
fietsnetwerk & Snelfietsroutes
voldoen aan de kwaliteitseisen uit
het Realisatieplan en CROW-
richtlijnen (ontwerpwijzer en
publicatie 340).

CycleRAP

2017
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ID 6
Kwaliteitseisen veiligheid

(CycleRAP)

PM

Deze indicator wordt tijdens de globale nulmeting niet uitgewerkt. In de zomer van 2018 wordt gestart met de inventarisatie van een
deel van het regionaal fietsnetwerk.

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Samen met ID 5 inzicht krijgen in
de mate waarin het Regionaal
fietsnetwerk & Snelfietsroutes
voldoen aan de kwaliteitseisen uit
het Realisatieplan en CROW-
richtlijnen (ontwerpwijzer en
publicatie 340).

CycleRAP

2017



2018-04-30
10

ID 7
Kwaliteit snelfietsroutes

PM

Deze indicator wordt tijdens de globale nulmeting niet uitgewerkt. In de zomer van 2018 wordt gestart met de inventarisatie van een
deel van het regionaal fietsnetwerk.

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Inzichtelijk maken van het aantal
kilometer dat voldoet aan
kwaliteitseisen.

ID 5 & 6

2017
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ID 8
Gemiddelde

intensiteit fietsers

In september 2017 heeft de provincie fietstellingen laten uitvoeren op meer dan 50 locaties op het regionaal netwerk. De gemiddelde
intensiteit op een gemiddelde werkdag is 1.400 fietsers.

Er zit een groot verschil tussen het aantal fietsers op de verschillende meetlocaties. In bovenstaand overzicht is daarom een
frequentieverdeling van het aantal fietsers per telpunt opgenomen:

• Op 38 procent van de telpunten zijn tussen de 500 en 1.000 fietsers per werkdag geteld
• Op 48 procent van de telpunten zijn tussen de 1.000 en 2.000 fietsers per werkdag geteld
• Op 14 procent van de telpunten zijn tussen de 2.000 en 7.500 fietsers per werkdag geteld

Op de volgende pagina staat een geografisch overzicht met daarop de intensiteiten per telpunt.

Bron

Jaar

Selectie

Doel indicator:
De provincie zet in op een
verdubbeling van het fietsgebruik
in woon-werkverkeer. Op basis
van het aantal getelde fietsers op
enkele representatieve locaties
kan op jaarbasis de ontwikkeling
in kaart worden gebracht.

Meetnet fiets

2017

48 telpunten met
meer dan 500
fietsers op een
gemiddelde
werkdag

Bunnik – Utrecht (N411)

De Bilt – Utrecht (N237)

Nieuwegein – Ravenswade (N408)
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Bunnik – Utrecht (N411)

De Bilt – Utrecht (N237)

Nieuwegein – Ravenswade (N408)



2018-04-30
13

ID 9
Fietsintensiteit per

wegdeel

In tegenstelling tot ID 8 geeft dient deze indicator inzicht te geven in de fietsintensiteit op het volledig regionaal netwerk binnen de
provincie. Op basis van alleen de fietstelweekdata kan geen correcte weergave van de intensiteit worden weergegeven.

Gepoogd is om een relatie te vinden tussen het totaal aantal geregistreerde fietsers in fietstelweek 2017 en de gemiddelde
intensiteiten op een werkdag van de tijdelijke tellingen uit september 2017. Afhankelijk van het telpunt is de verhouding tussen de 0
en 5 procent. De verschillen per locatie zijn te groot om op basis van een gemiddelde een indicatie van de fietsintensiteiten over het
hele netwerk te geven.

Geadviseerd wordt om een alternatieve benadering, zoals het fietsmodel Brutus, hiervoor te gebruiken. Op de volgende pagina staat
een kaart met daarop de gemeten intensiteiten tijdens de fietstelweek 2017.

Bron

Jaar

Doel indicator:
De provincie zet in op een
verdubbeling van het fietsgebruik
in woon-werkverkeer. Op basis
van het aantal getelde fietsers op
enkele representatieve locaties
kan op jaarbasis de ontwikkeling
in kaart worden gebracht.

Fietstelweekdata i.c.m.
ID 8 via Bikeprint

2017

Zie volgende pagina
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ID 10
Doorstroming op
wegvakken en

kruispunten PM

Deze indicator wordt tijdens de globale nulmeting niet uitgewerkt. Op verzoek van de provincie wordt deze indicator uitgewerkt n.a.v.
de herziening van de mobiliteitsvisie.

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Samen ID 4 inzicht te krijgen in
de mate waarin het netwerk onder
provinciaal beheer voldoet aan de
kwaliteitseisen op het gebied van
doorstroming uit de
mobiliteitsvisie.

Mobiliteitsvisie

2017
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ID 11
Aantal

fietsongevallen

De analyse is uitgevoerd over de geregistreerde fietsongevallen (fiets en e-bike) in 2017 binnen de provincie Utrecht. Dit betreft dus
de ongevallen op provinciale en gemeentelijke infrastructuur.

In totaal zijn er in 2017 867 fiets en e-bike ongevallen geregistreerd:
• 805 op wegen van de gemeente en 62 op provinciale wegen.
• 59 procent op een kruispunt, 41 procent op wegvak
• 50 procent flankbotsingen en 13 procent frontale botsingen. In slechts 3 procent van de gevallen was er sprake van een eenzijdig

ongeval en waren er geen andere botspartners (inclusief losse en vaste voorwerpen) bij betrokken.
• Er zijn 17 dodelijke ongevallen geweest (9 fietsers en 7 e-bikers en één voetganger)

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Selectie

Doel indicator:
Inzichtelijk maken van het aantal
ongevallen waarbij fietsers
betrokken zijn.

VIA Statistiek
ongevallen

2017

Fiets, e-bike,
provincie,
gemeente, 2017



2018-04-30
17

ID 12
Projecten

bedrijventerreinen

In het najaar van 2017 heeft de provincie Utrecht de U15 projectleiders van de verschillende bedrijventerreinen geïnterviewd. Sweco
heeft in februari 2018 nogmaals contact opgenomen met de projectleiders. De reacties hiervan meegenomen in bovenstaande
analyse.

In 2017 liepen op Business Eiland Utrecht en De Wetering twee fietsprojecten: Rijd 2 op 5 (e-bikes) en Gobikes (deelfietsen). Op
alle andere bedrijventerreinen zijn in 2017 nog geen projecten gestart. De projectleiders van de bedrijventerreinen (uitgezonderd De
Wieken Vinkenhoef) zien wel kansen voor fietsstimulering en fietsprojecten. Concrete projecten ter verbetering van de
fietsbereikbaarheid zijn er nog niet. Naar verwachting komt in Q2 2018 een overzicht beschikbaar met projecten en acties voor dit
jaar.

Onderdeel van pijler 2 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Inzicht geven in het aantal en
status van projecten die worden
uitgevoerd om de bereikbaarheid
per fiets op bedrijventerreinen te
verbeteren.

U15, Goedopweg
en Provincie
Utrecht

2017
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ID 13
Gebruik

fietsvoorzieningen
OV-knooppunten

Deze indicator wordt tijdens de globale nulmeting niet uitgewerkt.

Op dit moment is er geen data beschikbaar. In het kader van het verbeteren van de fietsvoorzieningen zijn in 2017 wel stappen
gezet. Denk hierbij onder andere aan:
• Onderzoek fietsstallingen NS
• Chipkluizen Zeist
• Convenant ProRail fietsstallingen
• Fietsenstallingen stations (incl. Lunetten)
• Overeenkomst stallingen gemeenten

De provincie is voornemens om in 2018 het onderzoek naar deze indicator te starten. Wellicht zijn er mogelijkheden om aan te
haken bij de projectmonitoring van Beter Benutten.

Onderdeel van pijler 2 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Inzicht in gebruik van
fietsvoorzieningen op
OV-knooppunten.

Fietstellingen
OV-knooppunten,
(optioneel)
gemeenten,
ProRail,
vervoerders

2017

PM
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ID 14
Activiteiten fiets

Onderdeel van pijler 3 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Toelichting

Doel indicator:
Het inzichtelijk maken van het
aantal activiteiten dat wordt
georganiseerd in het kader fiets.
Hoeveel wordt er binnen de
provincie georganiseerd en
hoeveel wordt er door gemeenten
en provincie aan deelgenomen?

Provincie Utrecht,
gemeenten

2017

Verschil met ID
15&16: deze
indicator geeft
inzicht in
beleidsmatige
kennisontwikkelin
g van gemeenten
en provincie.

De provincie heeft in 2017 2 gemeentedagen georganiseerd. Daarnaast heeft de provincie inhoudelijke ondersteuning geboden aan
diverse gemeenten en U10. In totaal betreft het ondersteuning aan 18 projecten voor 12 partijen.

Overige geïnventariseerde activiteiten waaraan de provincie in 2017 heeft deelgenomen of heeft bijgedragen hebben betrekking op
het kennisnetwerk fiets. Deze worden besproken bij ID15 & 16.
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ID 15 & 16
Activiteiten en reikwijdte

kennisnetwerk fiets

Onderdeel van pijler 3 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Toelichting

Doel indicator:
De provincie heeft als doel kennis
over de fiets(er) samen te
brengen en verder te ontwikkelen.
Om dit meetbaar te maken wordt
jaarlijks onderzocht hoeveel
activiteiten er worden
georganiseerd (ID15) en wat de
reikwijdte van het kennisnetwerk
fiets is (ID16)

Provincie Utrecht

2017

In tegenstelling
tot ID14 richten
ID 15&16 zich op
activiteiten
binnen het
kennisnetwerk
fiets

In 2017 heeft de provincie zelf geen activiteiten georganiseerd in het kader van kennisnetwerk fiets. Wel heeft de provincie
deelgenomen aan circa 6 activiteiten in het kader van kennisnetwerk fiets waaronder Velocity 2017 en Nationaal Fietscongres. Met
haar deelname aan alleen al Velocity heeft de provincie in 2017 meer dan 1.500 mensen uit meer dan 80 landen bereikt. Op het
Nationaal Fietscongres kwamen meer dan 300 professionals bijeen. In bovenstaand overzicht is ervan uitgegaan dat deelnemers
van het NFC ook op Velocity aanwezig waren.

Tevens is de provincie betrokken bij Tour de Force, een organisatie dat onderzoek doet naar wat er nodig is de kracht fiets verder te
benutten. Hierbij zijn 23 organisaties vanuit de overheid, markt, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en
samenwerkingsverbanden bij aangesloten. De provincie is ook opdrachtgever van Utrecht Bike Community, een organisatie voor
fietsprofessionals dat jaarlijks een netwerkbijeenkomst en diverse nieuwsbrieven organiseert. Het (inter)nationaal kennisnetwerk van
de provincie bestaat verder onder andere uit de Dutch Cycling Embassy, Fietsberaad, Think Bike (is vanuit DCE) en Climate KIC.

Activiteiten / netwerk:
• Velocity 2017
• Nationaal fietscongres
• Dutch Cycling Embassy (DCE)
• Utrecht Bike Community (UBC)
• Tour de Force
• Climate KIC
• Fietsberaad
• Utrecht Business Cycling
• Smart Cyclingfutures
• Thinkbike
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ID 17
Status fietsmodel

Bron

Jaar

Toelichting

Doel indicator:
Het fietsmodel wordt ontwikkeld
door de provincie Utrecht. De
indicator geeft inzicht wat de
status van het fietsmodel is. Met
andere woorden: hoe vaak en
waarvoor wordt het gebruikt?
Welke functionaliteiten zijn
toegevoegd en wat zijn de
mogelijkheden van het
fietsmodel?

Provincie Utrecht

2017

In 2017 heeft het
fietsmodel 27
scenario’s en 11
potentiele
snelfietsroutes
doorgerekend.
De functionaliteit
van het model is
ook verbeterd
met de trein-
fietsmatrix.
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ID 18
ITS & Smart Mobility

toepassingen

Het NDW heeft in 2016 een marktconsultatie gedaan om te onderzoeken of fietsdata kan worden toegevoegd aan het aanbod van
NDW.

Deze inventarisatie levert circa 25 mogelijke databronnen en toepassingen op die de provincie kunnen helpen inzicht te krijgen in het
fietsgebruik binnen de provincie. De bronnen en toepassingen zijn vaak niet primair ontwikkeld om inzicht te verkrijgen het
fietsgebruik maar leveren desalniettemin interessante inzichten op voor wegbeheerders en beleidsmakers (bijvoorbeeld de
fietsstimuleringsapps). Een deel van de bronnen zijn theoretisch mogelijk, maar voor fiets nog niet goed toepasbaar. In 2018 doet de
provincie onderzoek naar het toepasbaar maken van deze bronnen.

De provincie maakt op dit moment gebruik van XX toepassingen

Bron

Jaar

Doel indicator:
Inzichtelijk maken welke
toepassingen en databronnen
(inter)nationaal beschikbaar zijn
en welke daarvan worden
toegepast binnen de provincie.

Marktconsultatie
NDW (2016),
eigen netwerk

2017

.
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ID 19
Potentiele gebruikers

bedrijventerreinen

Op basis van het fietsmodel Brutus wordt momenteel de fietsbereikbaarheid van de U15 bedrijventerreinen in kaart gebracht. In het
najaar van 2018 (en uiterlijk tijdens de 1-meting) zijn de resultaten van de Brutusberekening bekend en worden deze verwerkt in de
rapportage.

Bron

Jaar

Doel indicator:
Door voorzieningen op
bedrijventerreinen te verbeteren
hoopt de provincie dat meer
werknemers van de fiets gebruik
gaan maken.

Bikeprint,
fietsmodel

2017

Onderdeel van pijler 2 in het
Realisatieplan Fiets Resultaten 2017 zijn in najaar 2018 bekend
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ID 20
Toegankelijkheid

e-bike
PM

Deze indicator wordt tijdens de globale nulmeting niet uitgewerkt. Er zijn op dit moment onvoldoende databronnen om inzicht te
geven in de toegankelijkheid van de e-bike.

Onderdeel van pijler 4 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Inzicht krijgen in de
toegankelijkheid i.r.t. het
verzilveren van kansen voor de
afstand 7,5-15 km.

NB

2017
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ID 21
Aandeel
e-bike

PM

Deze indicator wordt tijdens de globale nulmeting niet uitgewerkt. Deze indicator kan in dit stadium nog niet worden uitgewerkt.
Sweco dient op eigen initiatief dit voorjaar een onderzoeksvoorstel in bij de Provincie Utrecht en andere overheden (o.a. provincie
Gelderland, in het kader van Tour de Force) om deze indicator verder uit te werken.

Onderdeel van pijler 1 in het
Realisatieplan Fiets

Bron

Jaar

Doel indicator:
Ontwikkeling van e-bikegebruik
inzichtelijk maken.

NB

2017
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ID 22
Verhouding ochtendspits /

etmaalintensiteit

Toegevoegd n.a.v. voortgangsrapportage
2017

Bron

Jaar

Selectie

Toelichting

Doel indicator:
Inzicht krijgen in de
spitsverhouding binnen de
provincie en de breedte van het
fietsgebruik. Met andere woorden:
voor hoeveel motieven wordt de
fiets gebruikt.

Meetnet fiets 2017

2017

48 telpunten met
meer dan 500
fietsers op een
gemiddelde werkdag

De verhouding
ochtendspits (7 tot 9
uur) / werkdagetmaal
(0 – 24 uur) op
provinciale
fietspaden is 23
procent.
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