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Inleiding 
Op 10 juni 2004 is door de commissie IME een prioriteitenlijst vastgesteld van geprioriteerde 
fietsverbindingen project Op de Fiets in de provincie Utrecht In het kader van de 
informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. Bij besluit van provinciale Staten d.d. 
13 januari 2003 is op uw voorstel van 3 december 2002, dienst/sector REG/RRE, nummer 
2002REG002709i, besloten een voorziening recreatieve fietsverbindingen t.b.v. het geheel of 
gedeeltelijk bekostigen van ontbrekende schakel in recreatieve fietsverbindingen in te stellen.  
 
De projecten, die op het programma OpdeFiets staan komen in aanmerking voor een financiële 
bijdrage uit deze voorziening. 
 
Na invoering van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV))is bovengenoemde reserve omgezet tot een reserve. Op dit moment zit er € 1.453.296,79 in 
deze reserve. Om deze reserve te kunnen aanwenden en daarmee een aantal projecten in uitvoering te 
brengen, is een besluit van Provinciale Staten noodzakelijk. 
 
Een aantal projecten wordt gefinancierd uit de reserve recreatieve verbindingen.  
Het betreft 4 projecten.  
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 2 juli 2007; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 maart 2007, sector PMB, nummer 2007CGC000123; 
 

Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
 
In 2007  € 1.453.296,79 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve recreatieve fietsverbindingen 
voor de hiervoor genoemde projecten. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Onder voorbehoud van het besluit van Provinciale Staten om in 2007 € 1.453.296,79 beschikbaar te 
stellen ten laste van de reserve recreatieve fietsverbindingen, hebben Gedeputeerde Staten bij besluit 
van 13 maart 2007, nr. 2007CGC000123i, voor de hieronder staande projecten de volgende bedragen 
beschikbaar gesteld: 
 
1. Fietsknooppuntbewegwijzering binnen de Provincie Utrecht 
Het fietsknooppuntbewegwijzering is een deelproject van OpdeFiets, waarvoor onder voorbehoud van 
het besluit van Provinciale Staten € 1.000.000 door Gedeputeerde Staten beschikbaar is gesteld. De 
knooppuntbewegwijzering is een nieuw systeem van recreatieve bewegwijzering, en dit zal een grote 
impuls geven aan het gebruik van het fietspadennetwerk in de Provincie Utrecht. Provincie Utrecht is 
trekker van dit deelproject. Het beschikbaar gestelde bedrag is 50% van de geraamde kosten 
(investeringskosten en gekapitaliseerde kosten voor beheer en onderhoud 10 jaar). Partners in het veld 
dienen ook 50% te betalen. 
 
2. Fietspad Turfweg te Soest 
Het college van gedeputeerde staten heeft d.d. 12 december 2006 besluit genomen over 
meefinanciering met het project Turfweg Soest. Het betreft hier een nieuw fietspad door het bosgebied 
ten westen van Soest. Onder voorbehoud van het besluit van Provinciale Staten, is door Gedeputeerde 
Staten een maximale bijdrage ter hoogte van € 120.000,-- beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is gelijk 
aan de bijdrage van de gemeente Soest. De gemeente Soest verzorgt het beheer en onderhoud van het 
fietspad.   
 
3. Lekdijk te Wijk bij Duurstede 
Voor de gehele Lekdijk is door gedeputeerde staten besloten, nadat het project Lekdijk Houten is 
uitgevoerd, om een eenduidige lijn in de fietsverbeteringen aan de Lekdijk aan te brengen. Zo is ook al 
in de gemeente Nieuwegein deze verbetering in de vorm van fietssuggestiestroken doorgevoerd. In de 
gemeente Lopik wordt eind februari 2007 een start gemaakt.Dit deelproject Lekdijk te Wijk bij 
Duurstede is een logisch vervolg en past binnen de gemaakte afspraken. Onder voorbehoud van het 
besluit van Provinciale Staten, is door Gedeputeerde Staten een maximale bijdrage ter hoogte van  
€ 253.296,79 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage (ook 50%). De 
gemeente Wijk bij Duurstede verzorgt het beheer en onderhoud. 
 
4. Fietsaansluiting Meerlobrug 
In 2006 is de Meerlobrug feestelijk geopend. Deze nieuwe verbinding over de Hollandsche Ijssel is 
een aanwinst in het fietsgebied rondom IJsselstein – Linschoten – Utrecht. Momenteel sluit deze brug 
aan op de Noordijsseldijk, echter dit is een drukke weg. Om de recreatieve fietsers optimaal te 
bedienen wordt er een nieuwe verbinding gemaakt vanaf de aansluiting Meerlobrug naar het noorden 
naar het vrijliggende fietspad.  
De kosten voor dit project zijn geraamd op € 160.000,--. De grond is al grotendeels in handen van 
DLG. Vanuit OpdeFiets wordt 50% van de investeringskosten betaald. Onder voorbehoud van het 
besluit van Provinciale Staten, is door Gedeputeerde Staten een maximale bijdrage ter hoogte van  
€ 80.000,-- beschikbaar gesteld. De gemeenten IJsselstein en Utrecht zijn verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud. 
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Bovengenoemde bijdragen aan deze 4 projecten passen binnen de raming Op de Fiets en hebben dus 
geen consequentie voor de bijdragen aan andere projecten. Bovengenoemde projecten zullen eind 
2007/begin 2008 in uitvoering gaan. 
 
Aan u wordt nu ter beslissing voorgelegd om een totaal bedrag van  € 1.453.296,79 voor 
bovengenoemde projecten beschikbaar te stellen uit de reserve recreatieve fietsverbindingen. 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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