De Provincie op de Fiets!

de

Fietsen is, samen met lopen, de meest duurzame vorm van vervoer. Het levert een positieve bijdrage in het
realiseren van belangrijke opgaven van nu en de toekomst: bereikbare en leefbare steden en regio’s, economische
ontwikkeling, energietransitie, veilig verkeer, fitte en gezonde inwoners. Provincies hebben een sleutelrol en
kunnen door investeringen in fietsvoorzieningen substantieel bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven.

Wat kan de provincie concreet doen? Vijf gouden kansen:

1 Maak het fietsnetwerk compleet

Comfortabele en veilige regionale fietsroutes maken fietsen aantrekkelijk op afstanden tot ± 15 kilometer. De
ambities voor de komende periode zijn letterlijk in kaart gebracht, de plannen liggen klaar. Nu doorpakken
betekent dat de komende bestuursperiode in iedere provincie tientallen kilometers directe, comfortabele en
veilige fietsroutes aangelegd of verbeterd worden.

2 Snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer

De combinatie (deel-)fiets en openbaar vervoer neemt nog steeds toe in populariteit. Dit vraagt om duizenden
extra stallingsplekken bij OV-knooppunten: bij treinstations, busstations, metrohaltes en HOV-lijnen. Een
provinciale bijdrage aan investeringen in innovatieve deelfiets- en stallingsconcepten zorgen voor een optimaal
aanbod voor een betrouwbare deur tot deur reis.

3 Bouwen vanuit de fietsgedachte

De komende jaren zijn veel nieuwe woningen nodig. Bij de keuze van woningbouwlocaties is mobiliteit
belangrijk. Door strategische keuzes te maken voor de positionering van bouwlocaties – denk aan: verdichting
binnen steden en dorpen, nabij OV-knooppunten - kan de provincie sturen op goede fietsbereikbaarheid en zo
knelpunten voorkomen. Ook bij de locatiekeuze voor bedrijven(terreinen), of gebouwen met een regionale
functie is het van belang om vanuit fietsbereikbaarheid te redeneren. Dit draagt niet alleen bij aan bereikbaarheid,
maar ook aan leefbaarheid en gezondheid!

4 Iedereen veilig op de fiets

Alle overheden doen mee aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Fietsveiligheid is een prioriteit op weg
naar nul verkeersdoden. Investeer als provincie in veilige(re) fietspaden en werk aan gerichte programma’s
die het veilig fietsen van jong tot oud bevorderen. Maak dit onderdeel van regionale uitvoeringsprogramma’s
verkeersveiligheid.

5 Makelaar in bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor een Nederland van krachtige regio’s. Regionale
bereikbaarheid is niet alleen essentieel voor een bloeiende economie, maar brengt mensen ook letterlijk in
beweging en in verbinding met elkaar. Veel mobiliteitsvraagstukken spelen op regionaal niveau. Provincies
zijn dé verbinder en kennismakelaar die met partners in de regio en met het Rijk het verschil kunnen maken
voor de Schaalsprong Fiets. Fiets vormt daarbij de sleutel voor afstanden tot ± 15 kilometer (gebaseerd op
de bereikbaarheidsladder (lopen-fietsen-OV-auto)). Borg dit in de provinciale Omgevingsvisies en regionale
mobiliteitsprogramma’s.

