
Haan-Mourik, Nelly de
Hoe verhoudt het regionaal fietswerk zich met de snelfietspaden - is er overlap - want doelen komen 
deels overeen 

- Antwoord  : Het Regionaal fietsnetwerk is fijnmaziger dan het netwerk van snelfietsroutes. 
Snelfietsroutes zijn onderdeel van het Regionaal fietsnetwerk maar leggen de nadruk nog 
meer op de doorfietsbaarheid van de route en zijn ontworpen op een groter aantal fietsers.  

Reenen, Ron van
Wat kun je vertellen over innovatie t.a.v. de verlichting. Dynamisch bijvoorbeeld 

- Antwoord  : Bij het plaatsen van verlichting wordt altijd gekeken naar inpassing in het 
landschap, de impact op flora en fauna en naar duurzaamheid. Het beleid: ‘donker waar het 
kan, licht waar het moet’ is tevens een belangrijk uitgangspunt. Deze factoren vormen de 
basis voor het wel of niet plaatsen van verlichting en de keuze voor het type verlichting. 
Dynamische verlichting wordt met name toegepast in gebieden waar verlichting vanwege de 
impact op flora en fauna minder gewenst is. Dynamische verlichting is er in vele soorten en 
maten. De laatste jaren is  in de verlichtingswereld veel innovatie geweest op het gebied van 
energie besparing door het toepassen van LED verlichting en het dynamisch dimmen of 
uitschakelen bij de afwezigheid van fietsers. De kosten van dynamische verlichting zijn wel 
hoger dan reguliere verlichting. Op basis van de plaatsingskosten uit het verleden blijkt dit 
ongeveer 45% duurder te zijn. Dynamische verlichting van fietsinfrastructuur kost ongeveer 
€145.000 per kilometer ten opzichte van €100.000 voor reguliere verlichting. 

Onlangs is de preverkenning naar verlichting provinciale fietspaden afgerond en binnenkort 
start de verkenning om te komen tot een uitvoeringsvoorstel om verlichting op fietspaden 
langs provinciale infrastructuur – daar waar nodig – te verbeteren. In deze verkenning vindt 
ook een natuuronderzoek plaats en wordt een ontwerp en kostenraming gemaakt. 
Innovatieve vormen van verlichting worden in de verkenning mee genomen. In Q3/Q4 zal 
deze verkenning afgerond zijn.

Reenen, Ron van
Wordt de breedte van de fietspaden ook aangepast aan de 1,5 meter maatschappij? 

- Antwoord  : Nee, De breedte van de fietspaden wordt hier niet op aangepast. Gezien de 
huidige kennis over de verspreiding van het virus spelen besmettingen buiten niet tot 
nauwelijks een rol. Op de fiets komen eigenlijk geen momenten voor waar men fietsend voor 
lange tijd binnen de 1.5 meter verblijft. Als provincie hebben we wel aandacht gevraagd voor 
het afstand houden door middel van de plaatsing van de ‘ik fiets rechts en houd afstand’ 
slogan op drukke fietspaden door de gehele provincie Utrecht.   

Kamp, Erwin
Wat is de verdeling tussen verantwoordelijkheden voor het aanpakken van knelpunten binnen de 
bebouwde kom? Relatie Provincie - Gemeente? 

- Antwoord  : De wegbeheerder (provincie, gemeente, waterschap) is altijd verantwoordelijk 
voor het aanpakken van knelpunten op eigen (fiets)infrastructuur. De provincie werkt als 
wegbeheerder aan een aantal knelpunten binnen de bebouwde kom, maar de gemeente is 
voor het overgrote deel de wegbeheerder van (fiets)infrastructuur binnen de bebouwde 
kom. De gemeente heeft overigens ook veel wegen in beheer buiten de bebouwde kom. Als 
provincie ondersteunen wij de gemeente door het inzichtelijk maken van de knelpunten 
binnen de bebouwde kom, te adviseren op verbetermogelijkheden en door het verlenen van 
subsidie om de knelpunten op te lossen. Bij de prioritaire snelfietsroutes bieden wij 
daarnaast ook de mogelijkheid om de aanbesteding te leiden en het werk uit te (laten) 
voeren. Sommige gemeenten maken hier gebruik van en andere weer niet. 



David Oude Wesselink:
Is er wat te melden over de voortgang van een speedpedelecrouteplanner?

- Antwoord: Op dit moment verkennen wij de mogelijkheden die de speed-pedelec gebruiker 
zo goed mogelijk bedienen. In dit kader is er verkennend contact met de Fietsersbond en een 
belangengroep voor speed-pedelec rijders. We verwachten dit voorjaar met een voorstel te 
komen. 


