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Motie kwaliteitsimpuls fietsnetwerk

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 23 februari 2009, ter
behandefing van het Verderpakket bereikbaarheidsmaatregelen fase 1 en 2
(Statenvoorstel PS 2009MME04)

Gonstaterende dat...
o binnen de No-Regret-maatregelen van de Pakketstudies nog ruimte is voor extra

maatregelen;
. de kwaliteit van het Utrechtse fietsnetwerk op veel plaatsen, zeker ten opzichte

van het wegennetwerk, te wensen over laat;
o de gemeente Utrecht nog een tekort heeft van 4,7 miljoen euro om achterstallig

onderhoud aan fietspaden weg te werken;
. er momerúed geen duidelijk beeld is van de behoeften en gebreken aan het

provinciaal woon-werk fietsnetwerk.

Overwegende dat...
o de fiets pas dan een altematief voor bijvoorbeeld de auto kan zijn als zowel op

snelheid als comfort niette veel hoeftte worden ingeleverd. Een goede kwaliteit
van de fietspaden verhoogt de afstand die mensen geneigd zijn met de fiets af te
leggen;

o comfortverbetering en betere benutting van hstaande (fiets')inftastructuur, het
perfectioneren van wat je hebt, scoort hoog op de ladder van Verdaas;

. uitgaande van een totafe provinciale investering om alle woon-werk fietspaden
op hoog niveau te brengen van ongeveer 20 mln. Euro, dit een investering is die
budgettair binnen de Pakketstudies kan worden uitgevoerd;

r de provincie dé bestuurslaag is om gemeenteoverschrijdend te kijken naar
mogelijke nieuwe of aanvullende maatregelen binnen de Pakketstudies;

o investeringen in en aanpassingen van het bestaande fietsnetwerk op korte
tennijn voor exlra werkgelegenheid kunnen zorgen, hetgeen een welkome
bijkomstigheid is in deze economische crisis.

ls van mening dat...
r het naslreven van een hoog comfortniveau van de fietspaden in de provincie

Utrecht onderdeel moet uitmaken van de maatregelen van de Pakketstudies;

en verzoeken GS te komen met een voorstel voor...
. een te continueren kwaliteitsscan van het gehele fietsnetwerk in de provincie

Utrecht;
o è€n kwaliteitsimpuls fietsnetwerk door op korte termijn het achterstallig

onderhoud op het gehele provinciaalfietsnetwerk weg te werken.
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