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Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:
De gemeenten binnen de regio Foodvalley en de provincie zetten zich met de ondertekening van de 
intentieovereenkomst gezamenlijk in voor de realisatie van een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk in 
de periode 2022-2023. De intentieovereenkomst geeft de deelnemende gemeenten en de provincie meer zekerheid 
over de inzet van capaciteit en middelen op de in de intentieovereenkomst opgenomen gemeentelijke 
fietsinfrastructuurprojecten. De projecten zijn geprioriteerd met behulp van de provinciale knelpuntenanalyse uit het 
Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023. 
De provinciale subsidieregeling blijft het toetsingskader voor het verstrekken van financiële bijdragen aan de in de 
intentieovereenkomst opgenomen projecten.

Inleiding:
Op 22 februari 2022 hebben wij besloten de intentieovereenkomst ‘samenwerking Regio Foodvalley en de 
provincie Utrecht voor realisatie fietsinfrastructuurprojecten in de periode 2022-2023’ met de gemeenten binnen de 
regio Foodvalley aan te gaan. In 2020 en 2021 zijn vergelijkbare intentieovereenkomsten gesloten met de regio’s 
U10 en Amersfoort. Bij het aangaan van de intentieovereenkomst met de U10 is de behoefte uitgesproken om voor 
de regio’s Amersfoort en Foodvalley vergelijkbare overeenkomsten op te stellen. Naar aanleiding hiervan is 
onderzocht of de deelnemende gemeenten in regio Foodvalley hier ook de meerwaarde van inzien. Vervolgens is 
op 14 oktober 2021 in een Bestuurlijk Overleg met de Utrechtse gemeenten binnen de regio Foodvalley besloten 
om een intentieovereenkomst op te stellen en te ondertekenen.

Toelichting:
Het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 heeft als doelstelling dat in 2023 50% van alle ritten onder de 15 
kilometer op de fiets plaatsvindt. Om dat te kunnen bereiken is de randvoorwaarde dat we een vlot, veilig en 
comfortabel Regionaal fietsnetwerk hebben. Daarvoor leggen we de komende jaren de focus op het oplossen van 
knelpunten met prioriteit op dat netwerk: doorfietsroutes, verkeersonveilige situaties, barrières, trajecten met een 
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stapeling van knelpunten en trajecten met veel potentie. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat gemeenten 
binnen de regio Foodvalley en de provincie zich inspannen om met name de projecten die in het 
Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 prioriteit hebben aan te pakken. Projecten die knelpunten oplossen op de 
prioritaire doorfietsroutes, zijn niet opgenomen in de intentieovereenkomst. Hiervoor doorlopen wij voor elke route 
met de betrokken gemeenten een apart traject van intentieovereenkomst naar uitvoeringsovereenkomst. 

Financiële consequenties:
In het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 is budget opgenomen voor bijdragen aan gemeenten voor de 
realisatie van een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk. In de provinciale begroting betreft dit 
beleidsdoel 5.3 'Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel 
bereikbaar per fiets, waarbij de rol van de fiets in modal shift toeneemt'. Alle gemeenten kunnen – volgens de 
vereisten van de daarvoor ingerichte subsidieverordening - bij de provincie een aanvraag indienen voor een 
financiële bijdrage aan projecten die deze doelstelling ondersteunen. De intentieovereenkomst met de regio 
Foodvalley brengt daarin geen verandering. 

Vervolgprocedure / voortgang:
Na ondertekening van de intentieovereenkomst gaan de gemeenten aan de slag om de subsidieaanvragen van 
projecten die voor 2022 en 2023 in de planning staan voor te bereiden. De projectenlijst wordt jaarlijks 
geagendeerd tijdens een bestuurlijk overleg tussen de deelnemende gemeenten en de provincie om eventuele 
wijzigingen gezamenlijk te bespreken. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


