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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO provincie Utrecht, aan 
het College van GS, gesteld door dhr. E. Kamp (D66) 
betreffende het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (d.d. 25-04- 
2021) 

Geachte heer Kamp, 

In overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. 

Toelichting: 
Op 8 maart jl. presenteerde demissionair Staatssecretaris Van Veld hoeven het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 
(NTF). In dit toekomstbeeld wordt de Provincie Utrecht nadrukkelijk genoemd. D66 heeft over het NTF de 
volgende vragen. Op 8 maart jl. presenteerde demissionair Staatssecretaris Van Veldhoven het Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets (NTF). Het NTF richt zich onder meer op nieuwe fietsinfrastructuur en op het wegnemen 
van knelpunten van bestaande fietsinfrastructuur. Het NTF geeft een doorkijk tot aan 2040 wat er zou moeten 
gebeuren om het groeiend aantal fietsers voldoende comfort, veiligheid en doorstroming te kunnen bieden. In 
het beoogde fietsnetwerk voor de Provincie Utrecht zijn circa 80 barrières geïdentificeerd. De Provincie Utrecht 
heeft ook de drukste fietspaden van Nederland en uit een recente analyse blijkt dat 55% van het Regionaal 
fietsnetwerk onvoldoende breed is om het aantal fietsers veiligheid, comfort en de gewenste snelheid te kunnen 
bieden. Het voornemen van GS in het coalitieakkoord is om van de Provincie Utrecht de fietsregio van Europa 
te maken. Hiertoe zijn goede aanzetten gegeven in het uitvoeringsprogramma fiets. De plannen zijn ambitieus. 
De vraag is echter of we met onze bestaande plannen voldoende doen om het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 
te realiseren/waar te maken. 

1. Herkent u het beeld van de Provincie Utrecht dat in het NTF wordt geschetst? 

Antwoord: 
Ja, wij herkennen het beeld dat in het NTF wordt geschetst, want dat is gebaseerd op de inventarisatie 
die wij zelf met gemeenten hebben uitgevoerd in de periode januari-februari 2021. 
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2. Weet u waar de 80 genoemde fietsbarrières precies liggen? 

Antwoord: 
Ja, wij weten waar de barrières liggen, want die opgave is het resultaat van de eerste inventarisatie die 
wij zelf met gemeenten hebben uitgevoerd in de periode januari-februari 2021. 

3. Welke mogelijkheden ziet u om deze barrières snel aan te pakken? 

Antwoord: 
De aanpak van de 80 barrières alleen al vraagt om een investering van naar schatting€ 550 miljoen. 
Dit budget is niet beschikbaar bij provincie en gemeenten. Daarom zetten wij ons ervoor in om de 
Utrechtse opgave in het NTF te krijgen, zodat er op termijn meer kans is op een rijksbijdrage voor de 
aanpak van de kostbare barrières. 

De inventarisatie is in 2 maanden uitgevoerd om een eerste beeld van de totale opgave te krijgen. De 
vervolgstap is om in beeld te krijgen wat de prioriteiten zijn, welke barrières al zijn opgenomen in 
programma's, waarvoor al plannen zijn en voor welke reeds cofinanciering beschikbaar is. Het Rijk zal 
het belangrijk vinden dat de regio Utrecht een deel van de financiering van de fietsmaatregelen 
geregeld heeft. Daar staat tegenover dat veel gemeenten vaak pas plannen maken als er enig zicht is 
op cofinanciering van provincie en Rijk. Het is dus belangrijk om met het Rijk te komen tot structurele 
(financierings)afspraken, en dat is dan ook de inzet van het NTF. 

Ondertussen zijn we al - samen met het Rijk - bezig om diverse barrières aan te pakken, zoals de 
fietsverbinding naast de Hagesteinse brug over de Lek (langs de A27) en een fietsbrug over de A 12 bij 
Bunnik. Daarnaast hebben we onlangs afspraken gemaakt om te investeren in twee fietsbruggen op 
de snelfietsroute Woerden-Utrecht. De opgave is echter groot met alle infrastructurele barrières van 
wegen, spoor en water in de provincie. Binnenstedelijk ziet bijvoorbeeld de gemeente Utrecht zich voor 
een grote opgave gesteld om de drukste fietspaden in de binnenstad te ontlasten. Kortom, we hebben 
het Rijk nodig om het verschil te kunnen maken. 

4. Zijn de middelen die zijn vrijgemaakt voor het uitvoeringsprogramma fiets toereikend? Graag 
een toelichting. 

Antwoord: 
De middelen vanuit het Uitvoeringsprogramma Fiets (UP Fiets) zijn niet toereikend. Allereerst omdat 
de opgave in het 'NTF op hoofdlijnen' de opgave Vm 2040 is en het UP Fiets Vm 2023 loopt. 
Daarnaast is de opgave dusdanig groot dat wij niet aan alle barrières uit de eerste inventarisatie een 
bijdrage kunnen leveren. Prioriteren en programmeren is dus belangrijk en dat is nog niet gebeurd. Wij 
maken de eerste prioritering met onze stakeholders in de periode tot september 2021. 

Het wegnemen van barrières heeft hoge prioriteit in het UP Fiets, samen met het realiseren van 
prioritaire snelfietsroutes, het verbeteren van de fietsveiligheid en het verbeteren van routes waarop 
meerdere knelpunten worden gesignaleerd. In het programma wordt geïnvesteerd in diverse barrières, 
zoals de fietsbrug over de A12 bij Bunnik, maar ook is in UP Fiets aangegeven dat er in de ramingen 
van de kosten van de prioritaire snelfietsroutes nog geen rekening is gehouden met de financiering van 
kunstwerken om barrières weg te nemen. Reden hiervoor is dat de realisatie van grotere kunstwerken 
veelal een langjarig proces is en wij - als provincie - niet de enige financier zijn van een kunstwerk. 
Dat betekent dat afspraken over financiering, de planvorming en vooral de realisatie veelal de termijn 
van de programmaperiode van het UP Fiets overstijgen. Daarom zijn deze projecten veelal nog niet 
opgenomen in de begroting van het UP Fiets. 
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Oat neemt niet weg dat we nu al inzet plegen op die langere termijn door verkenningen (zoals de 
uitvoer van een tunnel/bruggenscan op provinciale fietspaden}, aansluiten bij verkenningen (zoals naar 
de fietsveiligheid van de Jan Blankenbrug over de Lek door Rijkswaterstaat}, bijdragen aan 
verkenningen (zoals voor de snelfietsroute Dom-Dam waarin de fietsverbinding over/nabij de 
Demkabrug is opgenomen in de verkenning) en door in te zetten op het NTF om te komen tot 
structurele afspraken met het Rijk. 

5. Hoe kan het dat maar liefst 55% van het Regionaal fietsnetwerk onvoldoende breed is? 
Worden de adviezen van CROW fietsberaad opgevolgd? Welke mogelijkheden ziet u om hier 
verandering in aan te brengen? 

Antwoord: 
Veel fietspaden zijn al geruime tijd geleden aangelegd en qua breedte inmiddels achterhaald door 
toename van het fietsgebruik en/of aangescherpte aanbevelingen en richtlijnen van het CROW 
Fietsberaad. Voor de Provincie Utrecht zijn voor de fietspaden in eigen beheer de CROW 
aanbevelingen uitgangspunt bij het ontwerp. In trajectaanpakken van provinciale wegen wordt gekeken 
of de fietspaden voldoende breed zijn en indien nodig op de gewenste breedte gebracht. Voor de 
fietspaden die de provincie in eigen beheer heeft, brengen wij in de loop van dit jaar in beeld waar de 
grootste knelpunten qua breedte zitten. Op basis daarvan kunnen we bepalen of deze binnen 
afzienbare tijd mee kunnen liften in een trajectaanpak, dan wel om een separate aanpak vragen. 
Gemeenten zijn geïnformeerd over de knelpunten met breedte op hun fietspaden en kunnen bij de 
provincie subsidie aanvragen voor het verbreden van hun fietspaden, op zowel het Regionaal 
Fietsnetwerk en - via het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid - ook daarbuiten. 

In snelfietsrouteprojecten en bij subsidieaanvragen van gemeenten worden de CROW-richtlijnen (o.a. 
voor de breedte) als toetsingskader gebruikt, waarbij alleen gemotiveerd kan worden afgeweken, 
bijvoorbeeld vanwege evident ruimtegebrek of omdat de kosten vanwege grondaankoop dusdanig 
hoog zijn dat deze niet meer in verhouding staan tot wat het voor de fietser aan veiligheid, snelheid en 
comfort oplevert. Het is ook niet altijd mogelijk om fietspaden te verbreden vanwege natuur- en 
landschappelijke waarden of vanwege gebrek aan ruimte door de nabijheid van bebouwing. Het is 
daarom belangrijk om ook naar alternatieve oplossingen te kijken wat betreft gebruik, inrichting en 
routering om de veiligheid en het comfort voor de fietser te handhaven en/of verbeteren. Wanneer een 
verbinding volgens de CROW-richtlijnen als onvoldoende breed wordt geoormerkt, betekent dit 
overigens nog niet dat deze verbinding gelijk onveilig is voor fietsers. Daarvoor spelen andere factoren 
mee zoals bijvoorbeeld het aantal fietsers en andere weggebruikers die dagelijks gebruik maken van 
de verbinding, de omgeving en de inrichting. Een nadere prioritering van de inventarisatie is dus nodig. 

6. Wat is het stappenplan dat u wilt volgen om het Nationaal Toekomstbeeld Fiets voor de 
Provincie Utrecht concreet te maken (wat 066 betreft gaan we nu al van start en gaan we niet wachten 
op een verder uitwerking van het NTF)? 

Antwoord: 
De Provincie Utrecht heeft een fietsprogramma waarin €90 mln. is gereserveerd om invulling te geven 
aan de provinciale ambities in de periode 2019-2023. Deze €90 mln. is niet zomaar een bedrag. Er is 
een kosteninschatting gemaakt voor deze periode, passend bij de ambities, doelstellingen en 
genoemde maatregelen in het UP Fiets. Op dit moment zet een team van 16 mensen zich in om - 
samen met gemeenten, RWS, ProRail, NS, Fietsersbond en andere stakeholders - de plannen uit het 
UP Fiets uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het investeren in een vlot, veilig en comfortabel 
Regionaal fietsnetwerk, de realisatie van de prioritaire snelfietsroutes, de realisatie van voldoende 
stallingsplekken, de ondersteuning van gemeenten en andere stakeholders met data om goed invulling 
en uitvoering te geven aan hun beleid en programma's, innovaties (zoals op het Fietspad van de 
Toekomst) en het stimuleren van gedragsverandering ten gunste van het fietsgebruik. Vooralsnog 
voeren wij het programma uit volgens het opgestelde kasritme en het beloofde in het UP Fiets en 
wachten wij zeker niet op de uitkomsten van BO MIRT afspraken over het NTF. 
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7. In het NTF wordt gesproken over regionale fietsnetwerken. Dit zijn netwerken die ook over 
provinciegrenzen gaan. Al jaren wordt er gesproken over de wens om een fietsverbinding tussen 
Houten (Provincie Utrecht) en Culemborg (Provincie Gelderland) te realiseren door onder meer de 
aanleg van een fietsbrug (fietsroute Utrecht - Den Bosch). Welke mogelijkheden ziet u, binnen 
bijvoorbeeld het NTF, om deze wens uit te voeren? 

Antwoord: 
Zowel vanuit UP Fiets als het NTF kijken we naar waar de meeste winst is te halen en waar dus de 
meeste prioriteit ligt. Denk hierbij onder andere aan aantallen fietsers en fietspotentie. In het NTF wordt 
de afstemming gezocht met de fietsnetwerken in naastgelegen provincies en regio's. De route 
Culemborg-Utrecht heeft voor de kortere termijn nog geen prioriteit. Wij hebben u daarover met onze 
Statenbrief 'Verkenning nieuwe snelfietsroutes' van 8 december 2020 ge'informeerd. Voor de langere 
termijn is de route wellicht wel interessant. Het NTF gaat ook over de langere termijn (2040). De 
verbinding Culemborg-Utrecht zit in de eerste analyse voor het 'NTF op hoofdlijnen' dat in maart is 
gelanceerd, maar de prioritering dient nog plaats te vinden en de vraag is of en wanneer naar 
verwachting de fietsbrug over de Lek bij Culemborg hoog op de prioriteitenlijst komt te staan. Zoals 
gezegd, de opgave in de provincie Utrecht is groot, we werken aan structurele afspraken met het Rijk, 
maar de uitkomst is nog onzeker. Zeker omdat op dit moment nog niet duidelijk is wat in het nieuwe 
regeerakkoord komt te staan. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
mr. J.H. Oosters Knol-van Leeuwen 
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