
Schriftelijke vragen  
 

 

Schriftelijke vragen fietsvoorzieningen langs doorgaande wegen  

In de commissie Publieke Werken van 9 maart jl. is de informatienota beleidsplan 
verkeer behandeld. Bij de behandeling van deze nota hebben wij aandacht gevraagd 
voor fietsvoorzieningen langs doorgaande wegen. Wij hebben geconstateerd dat bij 
lang niet alle doorgaande wegen in De Ronde Venen de fietsvoorzieningen optimaal 
zijn. Zo ontbreekt er soms een fietspad of de markering daarvan, is er sprake van 
slechts een enkel fietspad of sluiten de fietspaden niet goed op elkaar aan.  

Wij hebben voorgesteld om bij het (groot) onderhoud aan wegen ook de 
fietsvoorzieningen mee te nemen. Dit vanuit het oogpunt van het verbeteren van de 
bereikbaarheid van De Ronde Venen per fiets, zowel binnen als tussen de dorpen, 
maar ook vanuit het oogpunt van het vergroten van de aantrekkelijkheid om in onze 
gemeente met de fiets te recreëren en het gebruik van de fiets in het algemeen te 
bevorderen. Het gebruik van de fiets is immers niet alleen duurzamer, maar ook 
gezonder. Gebruikers moeten echter wel de mogelijkheid hebben te kunnen kiezen 
voor de fiets in plaats van de auto. Goede en veilige fietsvoorzieningen zijn hiervoor 
een belangrijke voorwaarde.  

De wethouder gaf in de commissie aan dat onze suggestie mogelijk is, maar dat dat 
wel extra geld kost. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen voor het college:  

1. Bent u met ons van mening dat een gemeente die duurzaamheid hoog in het 
vaandel heeft staan, duurzamere vormen van vervoer, zoals het gebruik van 
de (elektrische) fiets, waar mogelijk zou moeten stimuleren? 
 

2. Bent u met ons van mening dat om de aantrekkelijkheid van het gebruik van 
de (elektrische) fiets te stimuleren goede fietsvoorzieningen onontbeerlijk zijn?  

U verwoordt in het beleidsplan verkeer dat verkeersdeelnemers een duidelijke keuze 
voor een bepaald vervoermiddel moeten kunnen maken.  

3. Zou u het maken van die keuze dan ook daadwerkelijk mogelijk willen maken 
door te zorgen dat fietsers zich veilig voelen en in het beleidsplan op te nemen 
dat er langs elke doorgaande weg in De Ronde Venen een goede 
mogelijkheid moet zijn om te fietsen? Wij denken dan bij voorkeur aan een 
vrijliggend fietspad aan beide kanten van de weg of, als dat niet mogelijk is 
indien een weg bijvoorbeeld te smal is, duidelijk met rood asfalt gemarkeerde 
fietsstroken.  
 

4. Wij realiseren ons dat het aanleggen van extra fietsvoorzieningen geld kost, 
maar bent u bereid om in ieder geval de ambitie op te nemen in het 
beleidsplan verkeer om bij (groot) onderhoud van wegen, de vervanging van 



riolering, ondergrondse kabels of herprofilering telkens in overweging te 
nemen of de aanleg van een veilige fietsvoorziening mogelijk is? 
 

5. Kunt een indicatie geven van de eventueel te maken meerkosten bij het 
aanleggen van fietsvoorzieningen bij (groot) onderhoud aan wegen, 
uitgesplitst naar het type fietsvoorziening (vrijliggend, enkel of dubbelzijdig of 
met rood asfalt gemarkeerd)? 

De provincie Utrecht is, mede vanuit het coalitieakkoord ‘In verbinding’, voornemens 
om te investeren in de fietsinfrastructuur, met name voor het creëren van een 
netwerk van zogenaamde provinciale doorfietsroutes. Daarnaast wil de provincie op 
termijn alle belangrijke werklocaties, scholen en knooppunten veilig, comfortabel en 
snel bereikbaar maken per fiets. De investeringen die de provincie Utrecht hiervoor 
doet en zal doen kunnen mogelijk ook benut worden voor fietsroutes in De Ronde 
Venen.  

6. Welke stappen zijn er, ambtelijk dan wel bestuurlijk, tot nu toe genomen om 
deze gelden te benutten voor de in De Ronde Venen in aanmerking komende 
wegen en fietsroutes? Tot welk resultaat heeft dit tot nog toe geleid? Welke 
stappen bent u verder voornemens om te zetten? 
 

7. Bent u bereid om deze plannen omtrent investeringen in de fietsvoorzieningen 
nauwlettend in de gaten te houden en de in De Ronde Venen in aanmerking 
komende wegen en fietsroutes bij de provincie, ambtelijk dan wel bestuurlijk, 
onder de aandacht te brengen en te houden?  

In de gemeente De Ronde Venen zijn er voor fietsers ook ronduit onveilige situaties, 
zoals bijvoorbeeld een aantal verkeersknooppunten, waar het fietsverkeer 
noodgedwongen linksom moeten rijden, of waar een vrijliggend fietspad “invoegt” op 
de rijbaan. Ook zorgen paaltjes bij verkeer remmende wegversmallingen voor 
onveilige situaties.  

8. Bent u bereid deze onveilige situaties zo snel mogelijk weg te nemen? 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet, 

Pieter Kroon 
Raadslid PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 


