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Onderwerp Statenbrief: intentieovereenkomsten snelfietsroutes 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Hierbij informeren wij u dat wij intentieovereenkomsten willen aangaan met de betrokken 
wegbeheerders om te komen tot aanleg van de prioritaire snelfietsroutes uit het Mobiliteitsprogramma 
2019-2023. 
 
Voorgeschiedenis 
In het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 staat dat de provincie de regie wil nemen om te komen tot 
kwaliteitsverbetering van zeven prioritaire snelfietsroutes. Hiervoor is budget gereserveerd.  
 
De beoogde snelfietsroutes zijn (zie bijlage met kaartje): 

1. Utrecht-USP-Zeist-Bunnik-Utrechtse Heuvelrug- Rhenen-Veenendaal  
2. Utrecht-De Bilt- Zeist- Soest-Amersfoort  (De Stijl) 
3. Utrecht-Woerden  
4. Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein  
5. Amersfoort-Soest-Baarn-Hilversum  
6. Amersfoort-Bunschoten-Spakenburg  
7. Amersfoort-Leusden-Woudenberg-Scherpenzeel-Veenendaal. 

De uitvoering is mede afhankelijk van de andere wegbeheerders. De afgelopen maanden is met 
betrokken wegbeheerders (dat zijn de genoemde gemeenten) gesproken. Daaruit blijkt draagvlak voor 
het sluiten van intentieovereenkomsten om gezamenlijk te verkennen hoe tot uitvoering van de 
kwaliteitsverbetering van de snelfietsroutes kan worden gekomen.  
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben besloten om intentieovereenkomsten aan te gaan met betrokken wegbeheerders voor de 
aanleg van de prioritaire snelfietsroutes, zoals opgenomen in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023. In 
de overeenkomsten staan de bestuurlijke opdracht en werkafspraken, waarna per route de 
onderzoeken plaatsvinden die leiden tot een voorontwerp. De overeenkomsten leggen tevens de 



 
  

intentie vast om, als de onderzoeken daartoe aanleiding geven, uitvoeringsovereenkomsten voor te 
bereiden en deze ter besluitvorming aan ons voor te leggen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het afsluiten van intentieovereenkomsten met de betrokken wegbeheerders, is een eerste stap in het 
proces om te komen tot de realisatie van de prioritaire snelfietsroutes zoals opgenomen in het 
Mobiliteitsprogramma 2019-2023.  
 
Voor deze snelfietsroutes worden bestaande fietsroutes verbeterd. Op deze routes kunnen fietsers 
snel, comfortabel en veilig door de regio Utrecht fietsen. Daardoor wordt het voor fietsers 
aantrekkelijker om ook voor langere afstanden op de fiets te stappen. Dit draagt bij aan de 
bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid en voor het milieu. Als onderdeel van de 
aanpak worden inwoners over de routes geïnformeerd en verleid meer te gaan fietsen.  
 
Financiële consequenties 
Ondertekening van de intentieovereenkomsten betekent nog niet dat partijen verplicht zijn de 
financiële middelen beschikbaar te stellen om de snelfietsroute te kunnen realiseren. Dat besluit wordt 
pas genomen bij het vaststellen van de uitvoeringsovereenkomst.  

Vervolgprocedure/voortgang 
Het vervolg is om op basis van de intentieovereenkomst met de betrokken wegbeheerders voor elke 
route de nodige onderzoeken uit te voeren en toe te werken naar een uitvoeringsovereenkomst. Alles 
zorgvuldig uit zoeken en voorbereiden kost naar schatting een jaar per route. De complexiteit per 
route wisselt naargelang er meer belanghebbenden en meer wegbeheerders zijn, waarmee we 
tot een akkoord willen komen. Als de onderzoeken daarvoor aanleiding geven, sluiten wij vervolgens 
per route een uitvoeringsovereenkomst met de betrokken wegbeheerders. Wij informeren u wanneer 
er uitvoeringsbesluiten worden genomen.  
 
Na het uitvoeringsbesluit per route, volgt de aanbesteding en de aanleg door de gemeenten, dan wel 
door de provincie. Het aanleggen van een gehele snelfietsroute vanaf intentieovereenkomst tot 
oplevering duurt naar verwachting minimaal drie jaar, als alles goed gaat. Bij een benodigde 
bestemmingsplanwijzigingen of benodigde grondverwerving, is meer tijd nodig.  
 
In november 2018 heeft het eerste bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeenten betrokken 
bij de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht. In dit overleg hebben partijen zich positief uitgesproken over 
het voorgestelde proces van intentieovereenkomst tot uitvoeringsbesluit. Hiermee hebben wij voldaan 
aan onze toezegging aan u om met gemeenten in gesprek te gaan over de snelfietsroutes en kan 
deze van de termijnagenda worden gehaald (Mobiliteitsprogramma MME 18-6-2018 en PS 12-7-
2018). 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


