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Motie Fietspad van de Toekomst
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De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op Û juli2078 voor de bespreking van het
Mobiliteitsprogramma,

stellen vast dat:
- fietsen in Nederland populair is
- nergens in de wereld het dagelijks gebruik van de fiets zo groot is
- fietsen en fietsinnovaties een kansrijk en gezond alternatief bieden voor andere vormen

van vervoer;
- de aantrekkelijkheid van fietsen door innovaties aangejaagd wordt
- ook andere provincies mobiliteitsinnovaties in brede zin stimuleren
- de provincie Utrecht zich kan onderscheiden door in te zetten op fietsinnovaties
- het mobiliteitsprogramma concreter is over wegenprojecten dan over fietsprojecten

weq€n mee dat:
;

samenwerking tussen publieke en private sector leidt tot versnelling van innovaties
tussen de steden Utrecht en Wageningen, via de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug
en Rhenen, een bestaande fietsroute ligt die mogelijkheden biedt te experimenteren met
vernieuwingen op fietsgebied;
er op de verbindingen tussen de steden Utrecht en Wageningen instituten en
organisaties zijn gevestigd die zich interesseren voor mobiliteit en duurzaamheid (RIVM,
Wereldnatuurfonds, IVA, Staatsbosbeheer, Triodos, Prorail/NS, Universiteiten van
Wageningen en Utrecht), de kennisas;
de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug op 16 maart 2017 een motie aan nam om het
fietspad van de toekomst te ontwikkelen langs de kennisas Utrecht - Wageningen;

dragen Gedeputeerde Staten daarom op om:
- in samenwerking met bovengenoemde en andere welwillende partijen het fietspad langs

de N225 tot'Fietspad van de Toekomst'te maken door het fietspad tot
experimenteerruimte te benoemen

- vanuit bestaande kaders experimenten aan te dragen voor dit fietspad
- Succesvolle experimenten over te nemen in het realisatieplan fiets
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en gaan weer verder met de vergadering
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Toelichting:Z.O.Z.

van Re Kees van Kranenburg



Toelichting:
- we laten het idee over wat die innovaties zijn bewust open en vrij aan participerende

organisaties. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden:
- verduurzaming van materialen
- wijze van verlichting
- laadmogelijkheden langs het fietspad
- regelvrije/-luwe zones om te experimenteren met andere vormen van

fietsverkeer (speedpedelecs, e-bikes)
- smart mobility oplossingen [slimme verkeerslichten, feedback in wegdek over

groene golf)
- technieken om sneller en goedkoper ongelijkvloerse kruisingen te realiseren [3D

geprinte fietstunnels)
- schuilplaatsen voor regen
- etc etc...




