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Onderwerp: Startnotitie fietsnota Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Onze ambitie is "Drenthe dé fietsprovincie". Bij de behandeling van de Voorjaarsnota
hebben uw staten deze ambitie bevestigd.

Het thema Fiets heeft raakvlakken met verschillende onderdelen in onze organisatie,
zoals Verkeer en Vervoer, (Vrijetijds)Economie en Beheer en Onderhoud. Op diverse
beleidsterreinen zien wij ontwikkelingen die onze integrale aandacht vragen.

Zo biedt de opkomst van de E-bike nieuwe mogelijkheden: het is een gezond en
duurzaam alternatief voor de auto waarmee op een comfortabele wijze grotere af-
standen kunnen worden afgelegd, zowel voor het woon-werkverkeer als voor re-
creatief gebruik. Ook nieuwe concepten als de OV-fiets en het knooppuntensysteem
hebben tot een toename van het fietsgebruik geleid, zowel utilitair als recreatief.
Daartegenover is in de afgelopen jaren, mede ten gevolge van de E-bike, het aantal
ongevallen waar fietsers bij betrokken zijn, toegenomen. En met krimpende onder-
houdsbudgetten staat de kwaliteit van de fietsinfrastructuur onder druk.

Om onze ambitie te realiseren en aan de ontwikkelingen beleidsmatig sturing te geven
gaan wij op basis van onze provinciale verantwoordelijkheid, in overleg met onze
partners, de fietsnota actualiseren. Sleutelbegrippen voor deze fietsnota zijn: ambitie,
innovatie en samenwerking.
De nota moet als aanjager fungeren voor nieuwe fietsontwikkelingen in Drenthe en
onze partners motiveren om met ons de ambitie waar te maken.



Met bijgevoegde startnotitie over de ontwikkeling van de fietsnota willen wij u
ínformeren en betrekken bijdit proces

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



Bijlage
Startnotitie fietsnota "Drenthe fietst verder!"

1. Voorstel is om een fietsnota te schrijven in een brede, integrale context waarin alle
beleidsvelden zich herkennen. Naast verkeerskundige thema's als verkeers-
veiligheid en infrastructuur (fietsroute plus) wordt ook ingezoomd vanuit andere in-
valshoeken zoals economie, marketing/promotie en toerisme/recreatie. Wijwillen
onderstaande onderwerpen opnemen in de nota. Deze lijst is nog niet uitputtend.

2. Om zoveel mogelijk goede ideeën te kunnen genereren en een zo breed mogelijk
draagvlak te verkrijgen is het voorstel een brede vertegenwoordiging van het maat-
schappelijke veld uit te nodigen om mee te denken over de beleidsnota. Hiervoor
organiseren wij één of meerdere bijeenkomsten voor onze partners zoals ge-
meenten, maatschappelijke organisaties, het recreatieschap Drenthe en het be-
drijfsleven in Drenthe. Wijwillen ook u als staten daarbij uitnodigen.

3. De fietsnota geeft de beleidsinzet voor de komende jaren. Het voorstel is om con-

crete projecten en acties op te nemen in een uitvoeringsprogramma voor de pe-

riode 2014-2020. Daarbij venvachten wij ook inzet van onze partners.

4. ln de Voorjaarsnota hebt u het belang van een extra impuls voor de fiets aan-
gegeven. Deze wordt facultatief ingevuld. Op basis van de beleidsnota maken wij
een inschatting van noodzakelijke middelen. Daarvoor kijken wij naar de begroting.
Ook van onze partners verwachten wij financiële inzet om gezamenlijke ambities te
realiseren.

5. De bijeenkomst(en) met onze partners organiseren wij dit najaar. Aansluitend
schrijven wij de beleidsnota en stellen het uitvoeringsprogramma tot en met2020
op. De fietsnota is in het voorjaar van 2014 beschikbaar.

Thema Denkrichtingen
Bereikbaarheid lnzet E-bike, snelle fietsroutes, optimalisatie utilitair/recreatief

fietsnetwerk.

Verkeersveiligheid Verminderen fietsongevallen, verkeerseducatie, geleiden drukte
op de fietspaden.

Toerisme/recreatie Kwal iteit toeristische i nfrastructuur, versterken beeld Drenthe
fietsprovincie.

Kete n mobi I ite it/fi etspa rke ren Zorg voor goede overstapmogelijkheden fiets/OV en auto/fiets
(in relatie tot problematiek vitaal platteland), fìetsenstallingen bij

carpoolplaatsen/transferia/OV-haltes/voozien ingen.
Trends Schetsen nieuwe ontwikkelingen/trends, zoals bijvoorbeeld de

E-bike, en aangeven hoe wij daar in Drenthe optimaal op in
kunnen spelen.

lnnovaties lnnovatieve concepten (sensortechnologie) om de fiets als
vervoermiddel aantrekkelijk te maken.

Onderhoud Behoud kwal iteit'fietsi nfrastructu u r in Drenthe, in novatieve
oplossingen (duurzaam wegdek).

Monitoring Monitoringssysteem voor het gebruik van de fiets-infrastructuur
en bela ngrijke stall i ngslocaties bij voorzieni ngen.

Bevorderen fi etsgebruik ln het kader van fietsen is gezond (sporVwelzijn) en als
alternatief voor het autogebruik (mobiliteitsmanagement).

Marketing/promotie Acties om de fiets onder de aandacht te brengen van het grote
publiek.


