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III. Budgettaire gevolgen 4e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 (bijgevoegd) (te 

raadplegen via www.overijssel.nl/) 

 

 

 

Samenvatting van het voorgestelde besluit 
 

 

De rol en positie van de fiets (gebruiker) in de samenleving en het mobiliteitssysteem 

verandert sterk en neemt toe. Oorzaken zijn o.a. de technologische ontwikkelingen (e-

fiets), de tanende houdbaarheid van het openbaar (bus)vervoersysteem en de 

ruimtelijke ontwikkelingen in de (stedelijke) gebieden. 

 

Het verder ondersteunen van de fiets(gebruiker) in Overijssel vanuit een integrale 

benadering is een breed gedragen wens van de Staten. Een integrale benadering 

betekent dat er bij de uitwerking aandacht is voor de bereikbaarheid van economische 

gebieden, de fietsonveiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, vrijetijd, etc. Deze inzet 

spoort met het vigerend beleid uit de Omgevingsvisie.  

 

De afgelopen jaren is er vanuit diverse mobiliteitsinvalshoeken gewerkt aan de realisatie 

van fietsprojecten in de provincie.  

Een specifiek integraal meerjarig uitvoeringsprogramma voor de fiets in Overijssel 

bestaat niet. Daarom is een verkenning uitgevoerd naar de wijze waarop een dergelijk 

fietsprogramma opgebouwd kan worden. De resultaten van deze verkenning zijn 

verwoord in het Koersdocument Fiets Overijssel. 

 

Provinciale Staten nemen kennis van dit Koersdocument. Op basis van dit document is 

het voorliggende voorstel opgesteld en worden de Staten gevraagd in te stemmen met 

het opstellen van een meerjarig Uitvoeringsprogramma Fiets in Overijssel.  

 

Het opstellen van het uitvoeringsprogramma fiets kan de provincie niet alleen. Zij gaat 

dit samen met de gemeenten, de sector en stakholders doen.    

 

Voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Fiets (prestatie 4.3.2. Fiets) vragen 

wij u een bedrag van € 0,1 miljoen beschikbaar te stellen uit de hiervoor gereserveerde 

middelen in de algemene bestemmingsreserve Kracht van Overijssel. 

 

http://www.overijssel.nl/
http://www.overijssel.nl/
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Inleiding en probleemstelling 
 

Aanleiding en doel 

De rol en positie van de fiets(gebruiker) in de samenleving en het mobiliteitssysteem verandert 

sterk en neemt toe. Oorzaken zijn o.a. de technologische ontwikkelingen (e-fiets), de tanende 

houdbaarheid van het openbaar (bus)vervoersysteem en de ruimtelijke ontwikkelingen in de 

(stedelijke) gebieden. Daarnaast spelen krimpende overheid- en particulieren budgetten een rol. 

Middelen zijn schaars en juist de inzet en bestedingen aan de fiets blijken kosteneffectief om te 

voorzien in de mobiliteitsbehoefte. 

 

Bij de motie J.Nijhof c.s. “bestemming vrijvallende middelen bezuiniging N340/N48/N377 

(PS/2014/397)” heeft u richting gegeven aan de invulling van de vrijval van het project N340 en 

daarbij een bedrag van ca. € 9,3 miljoen geoormerkt voor fietsvoorzieningen ten behoeve van de 

bereikbaarheid van economische gebieden. Daarmee is dit bedrag in de algemene reserve KvO 

beschikbaar voor de fiets en moet een investeringsbesluit worden voorbereid om uit voering te 

geven aan dit onderdeel. 

In de provinciale systematiek van KvO is het project hiermee toegelaten. Wij hebben een verkenning 

uitgevoerd ter voorbereiding van de planvorming en het opstellen van het programma. Dit heeft 

geresulteerd in het bijgevoegde Koersdocument Fiets Overijssel.       

Hierin is de kaderstelling opgenomen voor de verdere planvorming en het opstellen van het 

Uitvoeringsprogramma Fiets en vertaald naar het voorliggende voorstel. Uiteindelijk moet dit leiden 

tot een investeringsbesluit dat wij u medio 2015 ter vaststelling willen voorleggen.   

 

De afgelopen maanden is door uw Staten meerdere malen aangedrongen op een (integrale) inzet 

van de fiets in de totale mobiliteitsketen. Tijdens de commissievergadering d.d 26 november 2014 is 

expliciet de nieuwe maatschappelijke opgave met de opkomst van de e-fiets besproken. De vraag is 

op welke wijze de diverse ontwikkelingen (en de reeds in gang gezette projecten met betrekking tot 

de fiets) op een logische en effectieve wijze bij elkaar te brengen en te verbinden zijn op de thema’s 

leefbaarheid, veiligheid, vrijetijd, economie en gezondheid. Dit kan de provincie niet alleen, zij moet 

dit met de betrokken partners en maatschappelijke partijen (de sectoren) oppakken.    

 

Vanuit het vigerend beleid (Omgevingsvisie) is het verder vergroten van de rol en de positie van de 

fiets vanuit verschillende beleidsinvalshoeken wenselijk. 

 

Wat is er afgelopen jaren gedaan voor de fiets 

Vanuit diverse mobiliteitsinvalshoeken is gewerkt aan de realisatie van fietsprojecten. 

In de periode 2008-2011 is vanuit diverse fietsprogramma’s voor ca. € 7.8 miljoen aan 

fietsprojecten gerealiseerd, waaraan de provincie ca. € 5 miljoen heeft bijgedragen. 

Vanaf 2011 is geen zelfstandig fietsprogramma voorgezet. Binnen het coalitie-akkoord 2011-2015 is 

stimulering van het fietsgebruik  opgenomen binnen het programma Ketenmobiliteit. Binnen dit 

programma worden zelfstandige fietsprojecten gestimuleerd maar ook wordt bijgedragen aan het 

samen met het Rijk vormgeven van het programma Beter Benutten 2014-2017. Met betrekking tot 

het programma Ketenmobiliteit heeft u een investeringsbesluit genomen PS /2013/816  

d.d. 11 december 2013. Daarbij is ook een evaluatie gevoegd van het fietsbeleid tot dan toe.  

Vanuit het programma Investeren met Gemeenten (IMG) zijn diverse fietsprojecten (fietstunnel, 

fietsstraat en fietsenstalling) gefinancierd.     

Daarnaast wordt een groot deel van de jaarlijkse BDU-bijdrage aan fietsgerelateerde projecten van 

de gemeenten besteed. Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering.  

In het programma Beheer en Onderhoud wordt het jaarlijkse reguliere onderhoud van de provinciale 

fietsinfrastructuur geprogrammeerd (ca. € 0.5 miljoen – 1 miljoen per jaar).   

 

Vanuit de genoemde programma’s is er de afgelopen jaren een reeks van fietsvoorzieningen 

gerealiseerd door de provincie en gemeenten. In West-Overijssel o.a. de fietssnelroute Zwolle-

Kampen, diverse stallingen bij openbaar vervoersknooppunten. In Twente, belangrijke delen van de 

F35.  

Daarnaast is er een provinciedekkend recreatief fietsroutenetwerk gerealiseerd, dat meer dan 3000 

kilometer omvat en via een knooppuntensysteem is ontsloten. 
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Naast de genoemde programma’s zoals Ketenmobiliteit en Beter Benutten speelt de fiets ook een 

grote rol in relatie tot de ombouw openbaar vervoer, gezond leefmilieu, vrije tijd en economie en 

verkeersveiligheid. 

 

Bredere benadering gewenst 

Echter, deze fietsprogramma’s en projecten zijn vaak vanuit een eenzijdige benadering  opgesteld. 

Geredeneerd vanuit de fiets(gebruiker) leidt dit niet altijd tot een optimale aanpak, en sluit niet in 

voldoende mate aan op de nieuwe positie van de fiets in de samenleving. Deze grotere rol van de 

fiets in de totale mobiliteit is vanuit verschillende beleidsterreinen gewenst. 

Zo is de fiets een belangrijk middel om de bereikbaarheid van stad en platteland te verbeteren. In 

de stad draagt de fiets bij aan een vermindering van de overlast zoals luchtvervuiling en geluid 

veroorzaakt door het gemotoriseerde verkeer. Verder helpt de fiets bij het verbeteren van de 

gezondheid van de inwoners en bezoekers van de provincie. Ook zorgt de fiets voor een belangrijk 

deel van de opbrengsten in de (vrijetijds)economie en versterkt de fiets het imago van de (groen) 

provincie.     

 

Kortom er is al veel gedaan en aanwezig om het fietsen in de provincie te faciliteren maar er kan 

nog veel verbeterd worden om de positie van de fiets te verstevigen.  

Daarom is een overkoepelende visie voor het fietsbeleid wenselijk. Deze vormt vervolgens zelf weer 

een onderdeel van een duurzame visie op de mobiliteit als geheel. Deze visie zal uiterlijk in 2016 

aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 

Bij de besluitvorming over de Herijking OV-Tactiek, d.d. 26 maart 2014, is het opstellen van een 

nieuwe ov-visie toegezegd. Deze ov-visie zal eveneens onderdeel uitmaken van de duurzame 

mobiliteitsvisie. Daarnaast zal ook de auto in deze mobiliteitsvisie een plaats krijgen in relatie tot 

het personenvervoer.       

 

Om invulling te geven aan de beschreven nieuwe opgaven voor de fiets hebben wij een verkenning 

uitgevoerd. Samen met diverse relevante betrokkenen, zoals Regio Twente, ROV Oost Nederland en 

de gemeenten heeft dit geleid tot het Koersdocument Fiets Overijssel.  

 

Zo geeft het Koersdocument Fiets Overijssel een samenhangende structuur voor het samengaan van 

bijvoorbeeld de fiets en het openbaar vervoer. Het fietsen wordt gestimuleerd om te voorkomen dat 

het ov kostbare piekbelastingen kent op relatief korte trajecten. 

Daarnaast schetst het Koersdocument een ontwikkelingsrichting (aangrijpingspunten) aan de hand 

waarvan een samenhangend meerjarig regionaal (flexibel)Uitvoeringprogramma Fiets opgesteld kan 

worden om het fietsgebruik in de provincie te ondersteunen en te bevorderen.  

Bij de nadere uitwerking van deze aangrijpingspunten komen zaken als, veiligheid, beleving, 

bewustzijn en draagvlak specifiek terug. 

 

De aangrijpingspunten 

1. De fiets en de technische ontwikkelingen. Met de komst van de e-fiets en een steeds 

grotere acceptatie wordt de fiets door alle doegroepen meer gebruikt. Ook de actieradius 

van de fiets wordt groter. Daarnaast biedt de relatie van ICT en fiets talloze nieuwe 

mogelijkheden voor het stallen van fietsen, deelfietsen, routekeuze etc. 

2. De fietser. Gedrag en attitude. Ouderen blijven langer mobiel en gebruiken vaak de fiets. In 

samenhang met de vergrijzing neemt hierdoor het aantal oudere fietsers toe. Het aantal 

potentiële conflictsituaties neemt toe als gevolg van de grotere snelheidsverschillen tussen 

de verschillende fietsers, zoals e-fiets, wielrenners, gewone fiets etc. 

3. Netwerk en infrastructuur. Om de fietser te stimuleren verlangt hij aantrekkelijke goed 

onderhouden veilige fietsroutes en voorzieningen. Voor de langere afstanden door 

bijvoorbeeld fietssnelwegen van voldoende breedte, met verlichting binnen een 

netwerkstructuur waarbij van knooppunt naar knooppunt gereden kan worden. Belangrijke 

ontwikkelingen zijn het vergevingsgezinde fietspad, glow-in-the-dark belijning, speciale 

oversteken etc.  

4. Beter afstemmen. Meer integratie en benutting van utilitair en recreatieve 

fietsinfrastructuur en voorzieningen (waaronder TOP’s en transferia) stimuleren de fietser 

tot een positiever beeld en meer gebruik van de fiets.   

    

Bij de uitwerking is het uitgangspunt het verbeteren van de utilitaire fietsinfrastructuur van zowel de 

provincie als gemeenten en het stimuleren van het fietsgebruik in zijn algemeenheid. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de bestaande fiets gerelateerde programma’s en projecten mede in relatie 

tot gewenste (regionale) ketenrelaties waarbij de fiets een cruciale rol vervult. Uiteraard zal de 

uitwerking in samenhang met het vrijetijdsnetwerk plaatsvinden.  

 

 



Statenvoorstel nr. PS/2015/2   4 

Samenwerking en de provinciale rol. 

Het onderwerp fietsen is geen beleidsveld dat op een eiland staat. Bij het thema fiets zijn vele 

partijen direct betrokken. Ieder met een eigen, vaak specifieke verantwoordelijkheid. Naast de 

gemeenten, en de provincie zijn dit de regio’s, de waterschappen, het Rijk, bedrijfsleven, 

recreatieschappen, gebruikers, belangenorganisaties zoals ANWB, Stichting Lange afstandspaden, 

Fietsersbond, adviesraden en onderzoeksinstituten. Uitgaande van een integrale aanpak betekent 

dit, dat alle partijen aangesloten moeten zijn waardoor het mogelijk wordt pakketten van effectieve 

maatregelen te ontwikkelen met zo mogelijk financiële afspraken tussen de partijen. De provincie 

vervult in deze meerdere rollen en is: Regisseur/aanjager, facilitator, kennismakelaar, 

wegbeheerder, lobbyist.    

 

Samengevat 

Overijssel wil gestructureerd bijdragen aan een verdere groei van het fietsen in de provincie en 

werkt daarbij zo goed mogelijk samen met andere belanghebbenden. Daarbij kiest zij er voor om de 

behoeften van de fietser centraal te stellen bij het prioriteren van acties/maatregelen en de inzet 

van middelen.   

Het Koersdocument Fiets geeft een methodiek (ontwikkelgericht) waarmee de provincie en de 

betrokken partijen goed onderbouwd keuzes kunnen maken en haar activiteiten kan richten. Een 

grote mate van flexibiliteit in de uitvoering is daarbij gewaarborgd zodat op basis van 

voortschrijdend inzicht keuzes kunnen worden gemaakt.   

 

Op basis van de uitgevoerde verkenning stellen wij voor conform de voorgestelde aanpak een 

meerjarig uitvoeringsprogramma van projecten voor de fiets op te stellen.  

Wij verwachten u het programma in de tweede helft van 2015 ter besluitvorming te kunnen 

aanbieden. Voor het opstellen van het programma is een bedrag van ca. € 100.000,-- noodzakelijk 

(prestatie 4.3.2. Fiets). 

 

   

 

Overwegingen 
 

Bij de uitwerking van de opgave hebben wij ons laten leiden door de navolgende punten:  

 

 de rol en het gebruik van de (e-)fiets zal steeds belangrijker worden. De huidige 

programma’s en projecten bieden onvoldoende soelaas om het (nieuwe) fietsgebruik in de 

provincie voldoende adequaat te ondersteunen. 

 

 veel van deze fietsprogramma’s en projecten zijn vanuit de beschikbaar gestelde financiële 

regeling opgesteld. Geredeneerd vanuit de fiets(gebruiker) leidt dit niet tot een optimale 

benadering en is er sprake van een te versnipperde aanpak. Een samenhangend beleid 

vanuit de diverse betrokken beleidsinvalshoeken met een paraplu-visie op de fiets in 

Overijssel ontbreekt. 

 

 om tot een paraplu-visie voor de fiets in Overijssel te komen zijn wij gestart met een 

verkennend onderzoek, Het Koersdocument Fiets Overijssel.  

Dit plan schets de relevante maatschappelijke, technologische en mobiliteitsontwikkelingen 

rondom de fiets en een kader (aangrijpingspunten)waarmee een samenhangend meerjarig 

regionaal (flexibel)Uitvoeringprogramma Fiets opgesteld kan worden.   

 

 een flexibel meerjarig programmama valt samen met de lopende herijking openbaar 

vervoer. Bij de herijking wordt gezocht naar een maatschappelijk wenselijk en door de 

provincie betaalbaar toekomstvast OV-systeem. Ook hier is sprake van een meerjarig 

traject. Beide programma´s grijpen in zekere zin in elkaar en beïnvloeden elkaar. In 

bepaalde vervoersrelaties prevaleert de ene keer de fiets en juist bij voldoende bundeling 

en op langere afstand het OV.    

 

 de basis voor het Koersdocument Fiets is gelegd in samenspraak met vertegenwoordigers  

relevante externe partijen (Regio Twente, gemeenten, adviesbureau). 

 

 samenwerking en afstemming bij het opstellen van het programma. Bij het thema fiets zijn 

vele partijen direct betrokken. Ieder met een eigen, vaak specifieke verantwoordelijkheid. 

Naast de gemeenten, en de provincie zijn dit de regio’s, de waterschappen, het Rijk, 

bedrijfsleven, recreatieschappen, gebruikers, belangenorganisaties zoals ANWB, Stichting 

Lange afstandspaden, Fietsersbond, adviesraden en onderzoeksinstituten.  



Uitgaande van een integrale aanpak betekent dit, dat alle partijen aangesloten moeten zijn 
waardoor het mogelijk wordt slimme pakketten van effectieve maatregelen te ontwikkelen 
met slimme financiële koppelingen tussen de verschillende programma's en partijen. De 
provincie vervult in deze meerdere rollen: van Regisseur/aanjager, facalitator, 
kennismakelaar, wegbeheerder, lobbyist. 

Conclusie 
Wij willen op een slimme en effectieve wijze nog beter inspelen op de veranderende rol en positie 
van de fiets(gebruiker) in Overijssel. Hen integrale benadering vanuit meerdere beleidsinvalshoeken 
hierbij is essentieel. Daarnaast moeten bestaande en/of geplande activiteiten gericht op de fiets 
naadloos aansluiten. 
De voorgestane aanpak verwoord in het Koersdocument Fiets Overijssel is vertaald naar dit 
voorliggende voorstel om te komen tot een meerjarig Uitvoeringsprogramma Fiets in Overijssel. 
Hiermee starten wij de planvorming en programmering fiets, als invulling van de door u 
voorgenomen investeringsinpuls van € 9,3 miljoen. 
Het opstellen van het programma doen wij samen met de relevante stakeholders. 

Voorstel 
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

Statenvoorstel nr. PS/2015/2 
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Bijlage I 

 

Ontwerpbesluit nr. PS/2015/2   
 

 

Provinciale Staten van Overijssel,  

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d.13.01.2015 - kenmerk 2014/0347397 

 

overwegende dat: 

 

    de rol en de positie van de fiets(gebruiker) in de samenleving en het 

mobiliteitssysteem sterk verandert en toeneemt; 

    de provincie hierop wil en kan inspelen om het fietsgebruik te stimuleren; 

 de afgelopen jaren er vanuit diverse mobiliteitsinvalshoeken gewerkt is aan de 

realisatie van fietsprojecten in de provincie; 

    de huidige programma’s en projecten voor de fiets onvoldoende samenhang kennen en 

een (integrale) overkoepelende visie op de fietsinfrastructuur en het stimuleren van   

het fietsgebruik ontbreekt; 

    het Koersdocument Fiets Overijssel een adequate aanpak biedt om een meerjarig 

flexibel programma voor de fiets op te stellen; 

    er bij de vertegenwoordigers van de stakeholders een breed draagvlak is om een 

dergelijk programma op te stellen; 

 

besluiten: 

 

1. het college op te dragen een meerjarig flexibel programma fiets voor Overijssel 

    voor te bereiden en ter besluitvorming aan PS voor te leggen; 

 

2. de na volgende kaders te benoemen bij het opstellen van het meerjarig flexibel programma fiets 

in Overijssel 

 Infrastructuur en omgeving. Het verbeteren van de utilitaire infrastructuur van zowel de 

provincie als de gemeenten door het opheffen van lacunes in het fietsnetwerk tussen 

belangrijke knooppunten. 

 De fietser. Inspelen op het gedrag en houding van de fietser inclusief het verbeteren van de 

beleving door de fietser van de fysieke leefomgeving. 

 De fiets. Inspelen op de technische ontwikkelingen van de fiets. 

 Veiligheid. Het verbeteren van de subjectieve en objectieve (fiets) veiligheid. 

 Draagvlak en samenwerking met alle betrokken stakeholders vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheid op het gebied van de fiets. De provinciale rol is er een van regisseur, 

wegbeheerder, maar ook van stimuleren, coördineren en faciliteren. 

 Afstemming met bestaande fietsgerelateerde programma’s en projecten waaronder het 

vrijetijdsnetwerk en gewenste (regionale) ketenrelaties;  

 

3. voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Fiets (prestatie 4.3.2. Fiets) een bedrag 

van € 0,1 miljoen beschikbaar te stellen uit de hiervoor gereserveerde middelen in de algemene 

bestemmingsreserve Kracht van Overijssel en stellen daartoe bijgevoegde begrotingswijziging vast, 

conform bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage III). 

 

Zwolle, 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

 

 

griffier, 
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Koersdocument Fiets Overijssel 

Mobycon pagina 1  

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De positie van de fiets in de samenleving krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht. 
Diverse actuele ontwikkelingen zorgen ervoor dat de rol die de fiets kan spelen in het 
mobiliteitsbeleid steeds groter wordt. Deze grotere rol van de fiets in de totale mobiliteit is 
vanuit verschillende beleidsterreinen gewenst.  
Daarnaast spelen krimpende overheidsbudgetten een rol. Middelen zijn schaars en juist 
bestedingen aan de fiets blijken kosteneffectief. Door bezuinigingen in het openbaar vervoer 
ontstaan lacunes in het netwerk, waar de fiets een goed bruikbare oplossing voor vormt. 
 
Om de verschillende ontwikkelingen en invalshoeken bij elkaar te brengen heeft de provincie 
Overijssel dit Koersdocument Fiets opgesteld. Doel van dit Koersdocument is om vanuit 
helikopterperspectief een samenhangend provinciaal beleid rondom de fiets te formuleren en 
kaders te stellen voor programma’s en maatregelen om het fietsgebruik in de provincie te 
laten groeien. Het gaat daarbij om zowel het utilitair als het recreatief fietsgebruik. Het 
Koersdocument is daarnaast voedend voor een in 2015 op te stellen OV-visie en een 
mogelijke nieuwe integrale mobiliteitsvisie. 
De provincie heeft naast haar rol als wegbeheerder met name een faciliterende en 
stimulerende rol richting andere belangrijke stakeholders, zoals gemeenten, regio’s en 
waterschappen. Het Koersdocument geeft aan op welke wijze de provincie haar acties kan 
richten en haar middelen voor het fietsbeleid zo effectief mogelijk kan besteden. Het 
Koersdocument heeft een planningshorizon tot 2020.  

1.2 Huidig beleid en activiteiten 

Op dit moment kent de provincie Overijssel verschillende programma’s die ingrijpen op het 
gebruik van de fiets. De provincie voert deze programma’s uit op basis van het huidige 
beleid dat geformuleerd is in de Omgevingsvisie.  

Omgevingsvisie 
De huidige Omgevingsvisie (juli 2009) formuleert als ambitie: Het vergroten van kwaliteit en 
aandeel fietsverkeer.  
De hoofdlijnen van het beleid zijn: 

• het ontwikkelen van een samenhangend fietsroutenetwerk; 
• investeren op de hoofdfietsroutes in en naar de stedelijke centra in fietssnelwegen en 

hoogwaardige fietsroutes; 
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• een kwaliteitsimpuls aan stallingsvoorzieningen en uitbreiden van OV-fietsfaciliteiten; 
• een goede aansluiting van utilitaire en recreatieve fietspaden op hoofdfietsroutes, (regionale) 

stations en knooppunten van en naar stedelijke netwerken en streekcentra.  

Beter Benutten 
Beter benutten richt zich onder andere op het verminderen van de grote piekbelastingen van 
infrastructuur in de spitsuren. In het kader van Beter Benutten wordt ook veel aandacht 
gegeven aan het stimuleren van fietsgebruik als alternatief voor het gebruik van de auto en 
als alternatief voor overbelaste OV-verbindingen. De activiteiten worden uitgevoerd door de 
Beter Benutten regio’s Zwolle-Kampen en Twente. 

Verkeersveiligheid 
Door de provincie wordt samen met het ROV Oost-Nederland en de Overijsselse gemeenten 
gewerkt aan verkeersveiligheid. Specifiek gericht op de fiets ligt de nadruk op de volgende 
maatregelen: 

• veilige fietsinfrastructuur; 
• jonge (12-15 jr)  en oudere (60+) fietsers als focusgroepen voor educatie en voorlichting. 

Ketenmobiliteit en OV 
De provincie heeft subsidie beschikbaar voor het vergroten van het fietsgebruik op de 
kansrijke ketenrelaties op een dusdanige manier dat het aandeel fietsverplaatsingen 
toeneemt, met name ten opzichte van het aandeel autoverplaatsingen. De subsidie is 
beschikbaar voor de volgende activiteiten: 

• fysieke maatregelen; 
• gedrags-beïnvloedende maatregelen.  

Gezond en Veilig Leefmilieu. 
Binnen het programma Gezond en Veilig Leefmilieu is aandacht voor het stimuleren van de 
e-fiets. Het deelnetwerk “bevordering elektrisch fietsen“ is een uitwerking hiervan. Er is 
gekozen om de automobiliteit terug te dringen ter bevordering van met name de gezondheid.  

Toerisme en economie 
Vanuit toerisme en economie wordt het vrijetijdsfietsen gestimuleerd. Er is onder andere een 
subsidieregeling ‘Vrijetijdseconomie routebeleving’ die de volgende activiteiten financieel 
ondersteunt: 

• activiteiten die de kwaliteit verhogen van bestaande toeristische routes in Overijssel; 
• activiteiten die de bestaande toeristische routes in Overijssel aantrekkelijker maken; 
• onderzoek en controle bij bovengenoemde activiteiten; 
• ontwikkeling en gebruik van vernieuwende technieken of technologieën voor 

bovengenoemde activiteiten. 
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Overige fietsplannen 
Veel Overijsselse gemeenten en regio’s hebben eigen fietsplannen, waarin projecten en 
maatregelen staan benoemd om het fietsen te stimuleren. Dit geldt zowel voor de grotere 
gemeenten (bij voorbeeld gemeente Zwolle), maar ook voor enkele kleinere gemeenten 
zoals de gemeente Rijssen-Holten. Ook de Regio Twente heeft een fietsplan. 
 
In bijlage 1 van dit Koersdocument staan de stand van zaken en de belangrijkste 
ontwikkelingen op fietsgebied in Overijssel weergegeven. 

1.3 Trends en ontwikkelingen 

Diverse ontwikkelingen en trends zorgen ervoor dat de positie van de fiets verandert. Het 
gebruik en het potentiële gebruik van de fiets nemen toe. De fiets krijgt daardoor een andere 
rol in de mobiliteitsketen. 

Technische ontwikkelingen 
De technische ontwikkelingen op en rondom de fiets gaan steeds sneller. Dit zorgt ervoor 
dat de mogelijkheden voor het gebruik van de fiets toenemen. 

• De komst van de e-bikes en de steeds grotere acceptatie ervan onder alle doelgroepen zorgt 
ervoor dat fietsen makkelijker en laagdrempeliger wordt. Ook wordt de actieradius van het 
fietsen groter. De recente ontwikkeling van speed-pedelecs versterkt dit, maar zorgt er ook 
voor dat veiligheid een steeds groter issue wordt. Bestaande infrastructuur is niet 
automatisch bruikbaar is voor hogere snelheden en nieuwe toepassingen (zoals bijvoorbeeld 
e-bakfietsen).  

• ICT en fiets geeft nieuwe mogelijkheden op verschillende gebieden. Het gaat hierbij om het 
stallen van fietsen, nieuwe mogelijkheden van fietsverhuur/deelfietsen en het monitoren van 
het fietsgebruik. Daarnaast kan ICT bijdragen aan een makkelijker, comfortabeler en veiliger 
fietsgebruik. 

• Op het gebied van de kwaliteit van de fietsinfrastructuur zijn er belangrijke ontwikkelingen: 
het vergevingsgezinde fietspad, glow-in-the-dark belijning, proeven met verwarmde 
fietspaden, fietspaden die zonne-energie opwekken, experimenten met andere kleuren op 
het wegdek en speciale fietsrotondes (zoals in Zwolle). Door toenemend gebruik en hogere 
snelheden (en dus ook snelheidsverschillen) vormt ook de veiligheid van de 
fietsinfrastructuur een belangrijk aandachtspunt.  

Maatschappelijke ontwikkelingen 
Naast de technologische ontwikkelingen doen zich ook diverse maatschappelijke 
ontwikkelingen voor: 
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• Jongeren hechten minder waarde aan het bezit van een auto. In brede zin neemt het delen 
van goederen toe, dit geldt ook voor deelauto-concepten. Voor nieuwe generaties wordt 
hierdoor de vanzelfsprekendheid van het gebruik van de eigen auto kleiner en zal men 
eerder bewuste keuzes maken tussen de verschillende modaliteiten. Voor de fiets ontstaan 
hierdoor in combinatie met het openbaar vervoer nieuwe mogelijkheden. 

• Ouderen blijven langer mobiel en maken steeds vaker gebruik van de fiets, met name voor 
recreatief gebruik. Door deze trend in combinatie met de vergrijzing zal het aandeel oudere 
fietsers verder toenemen. 

• Uit onderzoek blijkt dat fietsen positief bijdraagt aan de gezondheid. Aanbevolen wordt om 
dagelijks minimaal 30 minuten te bewegen. Juist het dagelijkse (utilitair) gebruik van de fiets 
draagt hier aan bij, maar ook het recreatief fietsen. Door het stimuleren van fietsen wordt ook 
het steeds groter wordende probleem van overgewicht tegengegaan. Daarnaast is 
aangetoond dat werknemers die dagelijks naar hun werk fietsen minder verzuimen.  De fiets 
past dan ook uitstekend onder de noemer ‘Gezond leven, gezond reizen’. 

• Steeds duidelijker wordt uit (inter-)nationaal onderzoek dat (het stimuleren van) fietsen een 
positieve bijdrage levert aan de economie. Iedere euro geïnvesteerd in de fiets levert acht 
euro aan (maatschappelijke) baten op (Fins onderzoek). Voor de toeristische branche zorgt 
recreatief fietsverkeer voor substantiële opbrengsten door uitgaven van fietsers aan horeca 
en toeristische attracties. 

Openbaar vervoer 
Op het stads- en streekvervoer in Overijssel moet fors bezuinigd worden. Dit heeft als effect 
dat het busnetwerk meer verbindend en minder ontsluitend wordt. Kleine kernen en het 
landelijk gebied zullen in de nabije toekomst geen reguliere OV-verbindingen meer kennen. 
Haltes komen op een grotere afstand te liggen waardoor de  fiets een grotere rol krijgt om 
haltes en knooppunten te bereiken. Dit betekent ook dat de fietsvoorzieningen (routes, 
stallingen, informatiesystemen, leenfietsen) gericht op de OV-knooppunten moeten worden 
aangepast. 

Veranderende rol voor de provincie 
De rol van de provincie richting haar partners (regio’s, gemeenten, waterschappen en 
bedrijven) verandert. Had de provincie in het verleden met name een regelende en 
regisserende rol en een rol als wegbeheerder van haar eigen infrastructuur, tegenwoordig 
bestaat de rol van de provincie ook uit het agenderen, stimuleren, coördineren en faciliteren 
van ontwikkelingen. Dit betekent dat de provincie in haar fietsbeleid ook deze rollen gericht 
moet oppakken en toepassen. 
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2 Visie en ambitie 

Overijssel ziet de fiets als een belangrijk middel om de bereikbaarheid van stad en platteland 
te verbeteren. In de stad draagt de fiets bij aan een vermindering van de overlast 
veroorzaakt door files, luchtvervuiling en geluid. Op het platteland draagt de fiets bij aan het 
verbinden van dorpen met steden, zeker ook op plekken waar het openbaar vervoer niet 
langer een bruikbare oplossing is. Verder helpt de fiets bij het verbeteren van de gezondheid 
van de inwoners en bezoekers van de provincie. Ook zorgt de fiets voor een groot deel van 
de opbrengsten in de vrijetijdseconomie en versterkt de fiets het imago van de (groene) 
provincie. Er is al veel aanwezig om het fietsen in de provincie optimaal te faciliteren maar er 
kan ook nog veel worden verbeterd.  

2.1 Uitgangspunten en denklijnen 

Voor Overijssel maakt de fiets een integraal en wezenlijk onderdeel uit van de 
Omgevingsvisie en het hierop gebaseerde mobiliteitsbeleid. Belangrijke denklijn in het 
mobiliteitsbeleid in Overijssel is de Trias Mobilica zoals die hieronder staat weergegeven. 
Activiteiten gericht op het stimuleren van de fiets maken hier onderdeel vanuit. Deze denklijn 
biedt de kaders waarbinnen programma’s en activiteiten dynamisch kunnen worden 
ingevuld. Het Koersdocument Fiets biedt daarbinnen geen statisch pakket aan maatregelen, 
maar richt zich vooral op de methodiek waarmee de provincie goed onderbouwd keuzes 
maakt en haar activiteiten richt. Flexibiliteit in de uitvoering is daarbij gewaarborgd zodat op 
basis van voortschrijdend inzicht keuzes kunnen worden gemaakt. 

2.1.1 Trias Mobilica 
Een belangrijke denkrichting voor nieuw mobiliteitsbeleid in Overijssel, samenhangend met 
het beleid op het gebied van ruimte, energie, duurzaamheid en OV, is de Trias Mobilica (zie 
figuur 2.1). De Trias Mobilica bestaat uit drie elementen: 

1. Het reduceren van de vraag; onder andere door middel van het ruimtelijk beleid streeft de 
provincie ernaar groei van (overbodige) mobiliteit te beperken. 

2. Het verduurzamen van kilometers. Hierbij is modal shift –het verschuiven van mobiliteit naar 
duurzame vervoervormen zoals openbaar vervoer en fiets- het belangrijkste instrument. Het 
Koersdocument Fiets speelt hierop in door de positie van de fiets te verstevigen. 

3. Het efficiënter en schoner maken van vervoermiddelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
elektrische voertuigen, voertuigen op groen gas etc. 
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Figuur 2.1: Trias Mobilica 

 

2.1.2 Samenhang met ontwikkelingen in het openbaar vervoer 
Voor het Koersdocument Fiets vormen de ontwikkelingen in het openbaar vervoer (OV) een 
belangrijk aangrijpingspunt. Fiets en openbaar vervoer moeten immers goed met elkaar 
samenwerken om als ketenvervoer een goed alternatief voor de auto te vormen. Bij het OV 
is een ontwikkeling ingezet waarbij het netwerk meer verbindend en minder ontsluitend 
wordt. Voor met name het landelijk gebied betekent dit dat haltes op grotere afstanden 
komen te liggen en dat sommige kernen geen halte meer in de kern hebben. Om het OV te 
bereiken zal dus vaker gebruik gemaakt worden van de fiets in het voor- en natransport.  
Daarnaast kan het OV alleen efficiënt worden uitgevoerd, wanneer de capaciteit zo goed 
mogelijk wordt benut. Grote piekvragen over korte afstanden maken het OV in de exploitatie 
te duur. Gebruik van de fiets voor deze verplaatsingen is dan ook wenselijk. 
Op basis van deze twee ontwikkelingen wordt als denkrichting een samenhangende 
structuur (figuren 2.2 en 2.3) ontwikkeld voor het samengaan van fiets en OV. Op 
ketenknopen kan de reiziger overstappen op het OV om regionale en bovenregionale kernen 
te bereiken. Dichtbij de bovenregionale kernen liggen kernen op fietsafstand (fietskernen). 
Hier wordt het fietsen gestimuleerd om te voorkomen dat het OV kostbare piekbelastingen 
kent op relatief korte trajecten. 
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Figuur 2.2: ketenmobiliteit 

 
Figuur 2.2 laat zien, dat door het stimuleren van het fietsgebruik twee effecten worden 
bereikt: 

1. Er maken meer reizigers gebruik van het kernnet openbaar vervoer voor de langere 
afstanden gericht op de regionale kernen. 

2. De (spits-)belastingen op het kernnet op relatief korte afstanden van de regionale kern 
nemen af. 
Beide effecten samen dragen zorg voor een efficiënte en effectieve inzet van het openbaar 
vervoer. 
 
In figuur 2.3 worden de verschillende kernen in Overijssel conceptueel geclassificeerd, 
waarmee gericht fiets- en OV-beleid kan worden ingezet. Deze classificatie moet nog verder 
worden uitgewerkt en in overleg met de betrokken stakeholders worden vastgesteld. Op 
basis van de classificatie wordt het regionale netwerk gedefinieerd en wordt bepaald waar 
lacunes in het netwerk moeten worden ingevuld.  
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figuur 2.3: kernen-classificatie. 

2.2 Visie: De fietser centraal 

Overijssel wil gestructureerd bijdragen aan een verdere groei van het fietsen in de provincie 
en werkt daarbij zo goed mogelijk samen met andere belanghebbenden zoals gemeenten, 
waterschappen, Beter Benutten-regio’s, Fietsersbond, ANWB en het bedrijfsleven. Overijssel 
kiest er voor om de behoeften van de fietsers centraal te stellen bij het prioriteren van acties 
en de inzet van middelen. 
 

Overijssel stelt de fietser centraal en kijkt naar de behoeften van fietsers om de inzet van de 
provincie te structureren en te richten.  

2.2.1 Maslow 
Om de behoeften van de fietser in beeld te brengen gebruiken we de Piramide van Maslow 
(figuur 2.4) als basis. Maslow stelt dat er pas wordt gestreefd naar de bevrediging van een 
behoefte hoger in de piramide wanneer de behoefte eronder voldoende bevredigd wordt. De 
behoefte aan sociaal contact gaat dus pas een rol spelen als de lichamelijke behoeften en 
de behoefte aan veiligheid en zekerheid voldoende zijn bevredigd.  
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Zo kan worden gezien aan welke behoefte het eerst moet worden gewerkt voor dat andere 
belangrijk worden. We merken daarbij wel op dat  ‘voldoende bevredigd’ ook kan betekenen 
dat het nog beter kan. Dat maakt ook dat er aan verschillende behoeften tegelijk kan worden 
gewerkt.  
In dit Koersdocument fiets maken we een vertaalslag van de algemene piramide van Maslow 
naar een specifieke behoeftepiramide die geldt voor de fietser (figuur 2.5).  

  
Figuur 2.4: Piramide van Maslow. 

2.2.2 Behoeftenpiramide Fietsers 
 

 
Figuur 2.5: Aangepaste Piramide van Maslow. 

 
Veiligheid, betrouwbaarheid, snelheid en ten dele ook gemak vormen de basis: als deze 
aspecten niet op orde zijn dragen ze bij aan ontevredenheid over het fietsen in de provincie. 
Het zijn zogenoemde dissatisfiers. Als deze op orde zijn zorgen ze voor een neutrale 
beoordeling van het fietsen.  



Koersdocument Fiets Overijssel 

Mobycon pagina 10  

Wanneer ze niet op orde zijn, leidt dit er toe dat men niet gaat fietsen. Of wanneer deze 
aspecten niet meer op orde zijn (terwijl ze dat eerst wel waren), leidt dit er toe dat men 
minder gaat fietsen.  
Beleving, comfort en ten dele gemak zijn satisfiers. Als ze niet worden ervaren zorgen ze 
voor een neutrale beoordeling. Wanneer ze wel worden ervaren, dragen ze bij aan een 
positieve beoordeling van het fietsen in de provincie. Dit leidt er toe dat mensen gaan fietsen 
of, wanneer ze al fietsten, dat ze meer gaan fietsen.  

2.2.3 Maatregelen gericht op behoeften fietsers 
Maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren kunnen zich richten op: 

1. De omgeving en infrastructuur waar de fietser gebruik van maakt. Denk hierbij aan 
fietsroutes, fietsparkeerfaciliteiten, laadmogelijkheden, verlichting etc. Maar ook aan de 
aantrekkelijkheid van de omgeving en de ruimtelijke kwaliteit waarin de fietser zich begeeft. 

2. Het voertuig waar de fietser gebruik van maakt. Denk hierbij aan ontwikkelingen van de fiets 
zoals e-bikes, speed-pedelecs, veiligheidssystemen. Maar ook aan accessoires die het 
fietsen makkelijker, aangenamer en veiliger maken zoals navigatiesystemen, intelligente 
verlichting etc. 

3. De fietser zelf: Hierbij gaat het bijvoorbeeld om educatie, bewustwording en 
gedragscampagnes.  
 
Deze drie typen van maatregelen kunnen elk geplaatst worden op de behoeftepiramide, 
zodat met drie piramides gewerkt wordt. Om deze drie typen maatregelen te realiseren is er 
draagvlak onder en samenwerking met de betrokken stakeholders nodig. Dit element is 
onder de drie piramides geplaatst.  
Voor de drie type maatregelen gericht op de behoeftes van fietsers gebaseerd op 
samenwerking en draagvlak hanteren we de fietskroon zoals weergegeven in figuur 2.6. 
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Figuur 2.6: De Fietskroon 

2.3 Ambitie 

Op basis van de Fietskroon wil de provincie samen met haar partners in beeld brengen op 
welke gebieden maatregelen zich versterkt moeten richten. Belangrijke overweging daarbij 
is, dat traditioneel veel aandacht wordt gegeven aan de dissatisfiers voor het fietsen met 
vooral infrastructurele maatregelen als belangrijkste instrument. Hoewel ook op dit gebied 
nog winst te bereiken is, zien we met name toegevoegde waarde door het zoeken en 
definiëren van maatregelen die zich richten op de satisfiers. Maatregelen die voor de fietsers 
extra gemak, comfort en beleving toevoegen. Zowel voor utilitair als recreatief fietsen 
ontstaat hierdoor een impuls die het fietsgebruik stimuleert. 
 
Deze ambities kunnen concreet gemaakt worden door hier een aantal doelen aan te 
verbinden. Voorbeelden van dergelijke doelen zijn: 

1. Groei van het aandeel van de fiets in de modal split; 
2. Groei van het aandeel in de bevolking dat de fiets regelmatig gebruikt; 
3. Groei van het aantal fietskilometers; 
4. Het verwerven van de titel ‘Fietsprovincie van het jaar’ gedurende een of meerdere jaren 

en/of het bereiken van de titel ‘Fietsstad van het jaar’ door een Overijsselse stad.  
5. Toename van bestedingen door fietsende recreanten. 
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2.4 Organisatie en samenwerking 

De provincie is zich ervan bewust, dat zij slechts één speler is als het gaat om het fietsen in 
de Overijssel. De provincie heeft haar eigen verantwoordelijkheid als wegbeheerder. Maar 
ook andere partijen zoals gemeenten, regio’s, waterschappen, bedrijven en 
belangenorganisaties spelen een cruciale rol bij het tot stand brengen van een optimaal 
fietsvriendelijke provincie. Al deze partijen hebben hun eigen verantwoordelijkheden op het 
gebied van de fiets, waar de provincie niet op wil en kan ingrijpen. Dit betekent dat de 
provincie niet top-down haar beleid kan opleggen. Overijssel wil daarom, naast haar rol als 
wegbeheerder, vooral enthousiasmeren en integraliteit en samenhang van het fietsbeleid 
zoveel mogelijk stimuleren.  De rollen die de provincie  daarbij voor zichzelf ziet zijn: 

• uitvoeren van activiteiten op haar eigen infrastructuur (regelen en regisseren); 
• Stimuleren, coördineren en faciliteren door onder andere 

• partner zijn van andere stakeholders; 
• waar nodig verschil maken met positie, kennis, netwerk en overige middelen; 
• lobbyist zijn richting het Rijk en nationale organisaties. 
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3 Thema’s 

Op basis van een bijeenkomst ‘Versnellingskamer Fiets’, waarbij diverse fietsspecialisten 
van de provincie, Regio Twente, Regio Zwolle-Kampen en de gemeenten Enschede en 
Zwolle aanwezig waren, zijn vijf thema’s benoemd die belangrijk zijn om de ambities van de 
provincie Overijssel te kunnen realiseren. 

1. infrastructuur; 
2. veiligheid; 
3. beleving; 
4. bewustzijn / gedrag; 
5. samenwerking en draagvlak. 

 
 Deze thema’s staan in figuur 3.1 in de Fietskroon geplaatst. 

 
Figuur 3.1 Thema’s in de fietskroon 
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3.1 Infrastructuur 

Het fietsnetwerk wordt gevormd door fietspaden, (ov-)knooppunten, parkeerfaciliteiten etc. 
Dit netwerk moet worden geoptimaliseerd door te onderzoeken of het nog voldoet aan de 
wensen van de fietser. Verschillende vervoermiddelen en snelheden zorgen voor 
onveiligheid. Hier moet een oplossing voor worden gevonden. De fietspaden moeten slim 
worden verknoopt met voldoende voorzieningen op en langs de routes (o.a. verlichting, 
schuilgelegenheden).  
De knooppunten en belangrijkste routes moeten worden gedefinieerd en deze moeten voor 
iedereen goed bereikbaar zijn. Pragmatische quick-wins kunnen fietsen ook al 
aantrekkelijker maken. Vanaf de knooppunten moet de last mile goed geregeld zijn, 
bijvoorbeeld met deel- of 
leenfietsen, routeverwijzging 
en goede parkeerfaciliteiten. 
In overleg met stakeholders 
moet worden gezocht naar 
de meest aantrekkelijke 
routes. Met technologische 
innovaties is op het 
onderdeel infrastructuur ook 
nog veel mogelijk. Denk 
bijvoorbeeld aan het nieuw 
aangelegde lichtgevende 
fietspad in Noord Brabant 
dat bijdraagt aan een 
positieve beleving van het fietsen, vooral in de donkere jaargetijden. 

3.2 Veiligheid 

Het is belangrijk om de subjectieve en objectieve veiligheid in kaart te brengen. Op deze 
plekken kan samenwerking aan quick-wins tussen de juiste partijen al veel onveiligheid en 
gevoelens van onveiligheid verhelpen. Onder andere ontwerp, tracékeuze en verlichting 
dragen hier aan bij. Hiervoor is het ook belangrijk om de regionale netwerken te 
inventariseren en op hun veiligheid te toetsen.  

3.3 Beleving 

Beleving is de ervaring van de fysieke omgeving. Deze omgeving neem je waar met de 
zintuigen. De beleving van een fietsrit bestaat uit diverse aspecten: 

• sociale veiligheid;  
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• verkeersveiligheid; 
• (onderling) gedrag;  
• barrières; 
• bereikbaarheid; 
• ruimtelijke kwaliteit. 

 
Al deze aspecten kunnen positief of negatief bijdragen aan de beleving tijdens het fietsen. 
Om de beleving te verbeteren willen we meer combinaties maken tussen het beleid voor 
utilitair en recreatief fietsen en de uitvoering ervan.  
Dit leidt ook tot het opheffen van de versnippering van middelen. Om dit te creëren is er een 
integraal beleid nodig waarin ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, werkgelegenheid, 
vrijetijdseconomie etc. worden opgenomen. Zo wordt de belevingswaarde van het fietsen 
gekoppeld aan ruimtelijke en mobiliteitsopgaven. 

3.4 Bewustzijn / gedrag  

De inwoner en bezoeker van Overijssel moeten bekend zijn met de grote voordelen en 
kansen die het fietsen biedt. Het is belangrijk dat hiervoor ook inzicht wordt verkregen in de 
bewuste en onbewuste belemmeringen die men ervaart om op de fiets te stappen. Zo wordt 
duidelijk wat de drivers, behoeften en weerstanden van de doelgroepen zijn. Dat maakt het 
mogelijk dat zij worden verleid om andere keuzes in hun mobiliteitsgedrag te gaan maken. 
Kansrijke doelgroepen hiervoor zijn early adopters, jongeren, werknemers en ouderen. 

3.5 Draagvlak en samenwerking 

Om draagvlak en samenwerking te creëren moeten de partners (zowel publiek als privaat) 
een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Er moet worden geïnventariseerd welke 
samenwerkingsverbanden er zijn en daarop kan verder worden voortgebouwd. Met de 
stakeholders bepalen we gezamenlijke doelen waaruit gezamenlijke programma’s en 
projecten worden gedefinieerd. Al deze stakeholders hebben met de provincie een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij dit alles gaan we uit van de integraliteit van de 
aanpak van het fietsen, bijvoorbeeld op basis van de Fietskroon. ‘Fietsen’ is geen 
beleidsveld dat op een eiland staat. Dit leidt tot een slimme financiële koppelingen tussen 
verschillende beleidsvelden.  
De rollen van de provincie zijn de volgende: 

• regelen en regisseren; 
• agenderen en stimuleren; 
• faciliteren;  
• coördineren. 
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Een globale schets van de rollen die de provincie heeft gerelateerd aan de Fietskroon staat 
weergegeven in figuur 3.2 

 

 
Figuur 3.2 Rollen in de fietskroon 
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4 Maatregelen 

Op basis van dit Koersdocument zullen in een meerjarenplanning programma’s en projecten 
worden gedefinieerd.  

Korte termijn 

Voor de periode 2014-2015 zullen maatregelen worden uitgevoerd die snel gerealiseerd 
kunnen worden en waarbij geen twijfel bestaat over de effectiviteit (zogenaamde ‘no-regret’ 
maatregelen).  
 

1. Infrastructuur 
Uitvoering no regret maatregelen 
 

2. Veiligheid 
Uitvoering programma ROV Oost Nederland, geen verdere acties noodzakelijk 

 
3. Beleving 

Uitvoering no regret maatregelen, aansluitend bij maatregelen Toerisme en Economie 
 

4. Bewustzijn / gedrag  
Uitvoering no regret maatregelen aansluitend bij maatregelen Beter Benutten; 
Uitvoering no regret maatregelen aansluitend bij maatregelen Gezond en Veilig Leefmilieu. 
 

5. Samenwerking en draagvlak 
• Bijeenkomst provincie en stakeholders om visie en ambitie te concretiseren.  
• Vaststellen van een meerjarige structuur waarin de provincie optimaal kan bijdragen 

aan het realiseren van de ambities in goede samenwerking met alle partners. 
 

6. Programmering 
Opstellen en uitwerken van programma’s en maatregelen op de thema’s: 
1. Infrastructuur 
2. Veiligheid 
3. Beleving 
4. Bewustzijn / gedrag 
5. Samenwerking en draagvlak 
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Middellange termijn 
 
Voor de Middellange termijn (collegeperiode 2015 – 2019)  
Uitvoeren van programma’s op de thema’s: 
 

1. Infrastructuur 
2. Veiligheid 
3. Beleving 
4. Bewustzijn / gedrag 
5. Samenwerking en draagvlak 

 
 



 

 

Bijlagen 
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1.    Ontwikkelingen 

In deze bijlage wordt per onderwerp ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren en wat op dit gebied de huidige stand van zaken is. Zo wordt duidelijk waar 
de provincie nu staat als het om fietsen gaat. De onderwerpen die we in dit plan beschrijven 
zijn: 

1. Recreatie en Economie 
2. Gezond Leefmilieu 
3. Beter Benutten 
4. Ketenmobiliteit 
5. Veiligheid 
6. Technologie 

 Recreatie en Economie 

Nederland is een fietsland (meer fietsen dan inwoners) en dat blijkt ook uit de uitgaven aan 
fietsen. Per jaar worden er ruim 1 miljoen fietsen verkocht, wat leidt tot een omzet van zo’n 
!800 miljoen. Het aantal fietsen dat jaarlijks wordt verkocht daalt de laatste jaren licht, terwijl 
de omzet stijgt. Dit komt door de stijgende verkoop van de relatief dure elektrische fiets. 
Deze vormt op dit moment ongeveer 20% van alle fietsen. Veel Nederlanders gebruiken de 
fiets (onder andere) voor recreatieve fietstochten. Hier wordt dan ook veel aan uitgegeven: 
ruim ! 450 miljoen (! 201 miljoen voor binnenlandse fietsvakanties, ! 251 miljoen tijdens 
dagtochten). Tweederde van de uitgaven voor dagtochten, wordt besteedt aan consumpties. 
Een Nederlander op fietsvakantie geeft per dag 12% meer uit dan tijdens de gemiddelde 
binnenlandse vakantie. 
 
Van de 1,5-1,6 miljoen verblijfsrecreanten die Overijssel jaarlijks ontvangt, fietst 42% van de 
bezoekers een of meerdere keren. Dit geldt voor 56% van de dagrecreanten (van buiten de 
provincie). Met name in Twente, Salland en Vechtdal wordt veel recreatief gefietst. 
 
In totaal ligt er in Nederland ruim 86.000 kilometer aan fietsmogelijkheden, waarvan 32.000 
km vrij liggend fietspad is. Ongeveer hetzelfde aantal kilometers is bewegwijzerd, onder 
ander als onderdeel van ruim 50 regionale fietsroutenetwerken. 
 

Drie van die netwerken (Waterreijk, IJsseldelta en Vechtdal, Salland en Twente) en zo’n 
10% van het aantal kilometers fietsmogelijkheden liggen in Overijssel. De provincie 
Overijssel haalt in de meest recente Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s (2013) van het 
Fietsplatform 4,04 sterren, op basis van beoordelingen door een vakjury en recreanten. Van 
de provincies is dit de hoogste score. Er is echter ook gekeken naar een aantal afzonderlijke 
regio’s en daaruit komen verschillen naar voren.  
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Texel scoort dan het hoogst (4,62 sterren) en Waterreijk, IJsseldelta en Vechtdal is de best 
scorende Overijsselse regio (4,23 sterren). Twente haalt 4,08 sterren en Salland 3,89. 
Gekeken naar de deelaspecten doet de provincie het goed als het gaat om het beheer en de 
kwaliteit van de routenetwerken, net als op het aspect toegankelijkheid. Het landschap, de 
voorzieningen langs de route en met name het onderhoud van de bewegwijzering scoren 
lager (zie tabel 1).  
 

 
Tabel 1: Fietsprovincie Overijssel. Bron: Fietsplatform, 2013. 

 Gezond en Veilig Leefmilieu 

Fietsen is een duurzame manier van reizen die een bijdrage levert aan het verminderen van 
de CO2 uitstoot.  Veel bedrijven willen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook 
particulieren zijn zich meer bewust van de kwetsbaarheid van het milieu. Een groter aandeel 
van de fiets in de totale mobiliteit past hier goed in. Wanneer auto- en OV-verplaatsingen 
worden vervangen door verplaatsingen met de fiets, draagt dit bovendien bij aan een 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Er is geen vervoermiddel (naast lopen) dat 
zo’n klein beslag legt op het milieu en het ruimtegebruik. Ook veroorzaakt de fiets minder 
ongelukken dan gemotoriseerd verkeer. Fietsvriendelijke steden scoren hoog op lijsten van 
meest leefbare steden. Daarnaast verhoogt fietsen de gezondheid en verlaagt fietsen het 
ziekteverzuim.  
 
De grotere kans op een verkeersongeval en een grotere hoeveelheid vervuilde lucht die 
wordt ingeademd worden ruimschoots goedgemaakt door de voordelen van extra bewegen. 
Bewegen is in de meest recente Rijksgezondheidsnota toegevoegd als speerpunt van het 
gezondheidsbeleid. In toenemend mate ontstaat er samenwerking tussen gemeenten, 
werkgevers en zorgverzekeraars waarbij gezond bedrag wordt beloond. De fiets kan hierin 
ook een rol spelen en bijdragen aan het terugdringen van de gezondheidsuitgaven.  
Wie dagelijks fietst naar het werk en de auto laat staan bespaart per jaar 358 kilogram C02 
en 26.100 kilocalorieën. Een fietser heeft zo een levensverwachting die ruim 7 maanden 
hoger is dan van een automobilist, terwijl hij bijna 1,5 dag per jaar minder ziek is.  
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Daarnaast biedt een hoger fietsaandeel kansen voor een verdichting van het stedelijk gebied 
en versterkt het de economische potentie van winkelgebieden.  

 Beter Benutten 

In Overijssel zijn twee Beter Benutten regio’s: Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad. De 
derde Beter Benutten regio, Stedendriehoek, ligt gedeeltelijk in Gelderland. Tussen de 
overheden en deelnemende bedrijven is in de drie regio’s een convenant afgesloten om de 
bereikbaarheid van de regio’s te vergroten en de bestaande infrastructuur en middelen beter 
te benutten. In deze regio’s wordt aandacht geschonken aan de fiets. De fiets draagt bij aan 
de bereikbaarheid van de in de regio’s gelegen steden en dorpen. De manier waarop de fiets 
wordt ingezet verschilt per regio: 

 Twente 
De regio Twente heeft onder andere de ‘Fietsactie 2014’. Hierbij worden medewerkers van 
deelnemende bedrijven opgeroepen om vaker de fiets te nemen. De fietsactie richt zich op 
automobilisten (medewerkers die meer dan de helft van hun werktijd met de auto naar het 
werk gaan) en de huidige fietsers (medewerkers die meer dan de helft van hun werktijd met 
de fiets naar het werk gaan). Iedere keer als de deelnemende automobilist naar het werk 
fietst – en dus de auto laat staan, krijgen beide medewerkers een beloning: 

• De collega-automobilist krijgt een beloning afhankelijk van de woon-werkafstand en het 
aantal dagen waarop naar het werk wordt gefietst. Per gefietste dag kan ! 3, ! 4, of ! 5 
worden verdiend. 

• De fietser krijgt voor iedere dag dat de collega-automobilist fietst ! 1. 
 
Om het gedrag van de deelnemers te monitoren wordt er gebruik gemaakt van de SMART-
app. 
 
Verder worden werkgevers en werknemers gewezen op de voordelen van de fiets: 
Voor werknemers 

• Fitter door het fietsen 
• Kostenbesparing mogelijk  
• Geen last van files of parkeerproblemen  

 
Voordelen voor werkgevers  

• Goed voor de gezondheid van medewerkers, minder ziekteverzuim 
• Past in duurzaam beleid: minder autokilometers, dus beter voor het milieu  
• Minder parkeerproblemen  
• Kostenbesparing mogelijk 

 
Ook wordt er gewezen op de mogelijkheden van de fiets, zoals de Fietsrouteplanner, 
Fietsprivéregeling of Trappers, de elektrische fiets en de OV-fiets.  
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 Zwolle Kampen Netwerkstad 
In Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) wordt de fiets vooral gebruikt om het 
gebruik van de auto en het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer te verminderen. Dit 
gebeurt met zogenoemde spitsmijdendeals. Samen met een aantal koplopers, bedrijven die 
‘slim werken, slim reizen’ belangrijk vinden, wordt gewerkt aan innovatieve ideeën om dit te 
realiseren. Zo is er een spitsmijdendeal gesloten met het Deltion College: de fietspendel. Om 
de druk op de overvolle bussen te verminderen, hebben uiteindelijk 80 studenten een 
pendelfiets gekregen voor de route tussen station Zwolle en het Deltion. Dit blijkt een groot 
succes en draagt bij aan een betere benutting van alle bestaande infrastructuur en 
vervoermiddelen in de regio.  

 Stedendriehoek 
Slim Reizen Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen) werkt sinds 2014 aan het 
slimmer spreiden van het woon – werkverkeer zodat er minder spitsverkeer in de regio is. 
Slim werken en bewust en anders reizen maakt organisaties niet alleen beter bereikbaar, 
maar ook aantrekkelijker als werkgever. Ook in deze regio wordt het gebruik van de fiets 
gestimuleerd. Automobilisten die werken bij de deelnemende bedrijven kunnen bijvoorbeeld 
korting krijgen op de aanschaf van een (elektrische) fiets. Deze korting loopt op naar mate 
de af te leggen afstand groter wordt. Daarnaast wordt er in de regio gewerkt aan betere 
fietsverbindingen tussen woonwijken en bedrijventerreinen en komen er meer OV-fiets 
verhuurpunten. Dit draagt bij aan de hele ketenverplaatsing van deur-tot-deur. 

 Ketenmobiliteit 

Ketenmobiliteit is het geheel van verplaatsingen van herkomst naar bestemming, die vaak 
bestaat uit een keten van verplaatsingen met verschillende vervoerwijzen (auto, OV, fiets). 
De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat deze hele keten zo schoon, snel en veilig 
mogelijk gebeurd. In 2013 heeft de provincie daarom het programma Ketenmobiliteit 
vastgesteld. De provincie heeft geconstateerd dat met name in de spits provinciale en 
gemeentelijke wegen en het OV aan de grenzen van hun capaciteit zitten.  

 
De maatregelen uit dit programma dragen bij aan het realiseren van een goede 
bereikbaarheid en doorstroming, het opwaarderen van de belangrijkste vervoersketens en 
het efficiënter maken van het bestaande vervoerssysteem (auto, OV, fiets). Het programma 
hangt samen met de herijkte OV-visie en het rijksprogramma Beter Benutten.  
 
Twee van de geclusterde programmalijnen hebben al dan niet ten dele betrekking op de 
fiets: 
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Verbeteren fietsverbindingen en fietsgebruik 
Binnen deze lijn is er aandacht voor de fiets in de keten. Hierin wordt ingezet op meer 
ketenverplaatsingen op kansrijke fiets- en ketenrelaties. De maatregelen richten zich op het 
verbeteren van de fietsinfrastructuur en innovatieve ideeën die bijdragen aan de doelstelling 
van deze programmalijn. Voor dit onderdeel is ! 450.000,- beschikbaar. Met name als 
voortransport op het openbaar vervoer speelt de fiets al een belangrijke rol, maar voor de 
fiets liggen nog kansen bij het natransport (zie figuur 2.1).  
 

 
Figuur 2.1. Voor- en natransport van de trein (bron:College van Rijksadviseurs, 2014). 
 
Ook is er in deze lijn ! 1.000.000,- gereserveerd voor een bijdrage aan het rijksprogramma 
“Ruimte voor de fiets”. Hierin werkt ProRail samen met provincies en gemeenten aan het 
uitbreiden en verbeteren van de fietsenstallingen bij stations. De subsidieregeling moet 
gemeenten stimuleren extra fietsvoorzieningen bij stations aan te leggen. De provincie co-
financiert maximaal 40% van de kosten. 

Mobiliteitsmanagement en plaats- en tijd onafhankelijk werken 

Veel werkgevers zijn georganiseerd binnen op mobiliteitsmanagement gerichte 
projectorganisaties, zoals bij de Beter Benutten regio’s. Een aantal van de acties die hierin 
worden uitgevoerd hebben betrekking op de fiets, zoals ook in 2.3 duidelijk werd. Er zijn 
stimuleringsregelingen en acties, poolfietsen, acties gericht op spitsmijden etc. Deze acties 
dragen bij aan de doelen van het programma Ketenmobiliteit.  
Daarom kan er ook in het kader van de Betere Benutten programma’s subsidie worden 
aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan het terugdringen van het autogebruik in het 
woon-werk- en zakelijk verkeer of het mijden van de spits. Vanuit het programma 
Ketenmobiliteit is ! 4.415.000,- gereserveerd om de maatregelen uit te voeren. Dit heeft ook 
betrekking op maatregelen die geen betrekking hebben op de fiets. 
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De fiets kan het gebruik van het OV aantrekkelijker maken, wat ook bijdraagt aan een betere 
bereikbaarheid van de provincie. Ook speelt de fiets een steeds grotere rol in gebieden waar 
het OV onvoldoende rendabel is. De fiets, en zeker de elektrische fiets, maakt haltes en 
stations waar wel openbaar vervoer aanwezig is, beter bereikbaar. 

 Veiligheid 

De fiets wordt vaak gezien als belangrijke veroorzaker van ongelukken en het klopt dat zij 
relatief vaak betrokken zijn bij ernstige ongelukken. Dit komt door de kwetsbaarheid van de 
fietser en het grote snelheidsverschil met gemotoriseerd verkeer. Ook eenzijdige ongevallen 
komen relatief vaak voor. Echter, de voordelen van de fiets wegen ruimschoots op tegen de 
nadelen. In het strategisch paper “Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak” (mei 
2014) van de provincie, regio Twente en ROV Oost-Nederland wordt gesteld dat men tijd en 
middelen wil inzetten op plaatsen en bij doelgroepen waar dit het efficiëntst is en waar dit 
leidt tot het grootste effect op de veiligheid. Van nul (slachtoffers) moet een punt worden 
gemaakt. Dit paper gaat verder dan alleen fietsveiligheid, maar de fiets heeft wel een grote 
rol. De toenemende mobiliteit van ouderen, de groei van het fietsgebruik en zeker ook het 
elektrisch fietsgebruik en de opkomst van tussenvormen als de Segway, leidt tot meer 
verkeersslachtoffers. Men streeft naar een integrale aanpak waarbij aandacht is voor zowel 
infrastructurele en andere aspecten, zoals gedrag. Ook wil men verder met Duurzaam veilig, 
met aandacht voor weg, mens en voertuig. 
 
In 2012 was een op de vijf verkeersdoden in de provincie Overijssel een fietser. Over de 
periode 2009-2011 was dit nog boven de 25%. Het aandeel ziekenhuisgewonden dat fietser 
is, is over deze periode echter toegenomen van zo’n 25% naar bijna 35%.  
 
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland) is een 
netwerkorganisatie en expertisecentrum op het gebied van verkeersveiligheid. In 
samenwerking met diverse partijen proberen zij de verkeersveiligheid in Overijssel en 
Gelderland te verbeteren. Zij richt zich met betrekking tot de fiets op de volgende 
doelgroepen: 

• Jonge fietsers (4-16 jaar) 
• Oudere fietsers (60 jaar en ouder) 

 
Voor de eerste groep geldt dat goede verkeerseducatie en een bewustwording van de 
gevaren in het verkeer tot op latere leeftijd effect kan hebben. Met name middelbare 
scholieren veroorzaken zelf relatief vaak verkeersongevallen. Dit komt door het slecht in 
kunnen schatten van de risico’s en groepsdruk. Het ROV Oost-Nederland wil de 
vaardigheden, inzicht en weerbaarheid van de jonge fietsers vergroten. Ook wordt er 
aandacht besteed aan het veilig fietsen. 
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Het aantal ouderen neemt toe en ook blijven zij steeds langer fietsen. Dit komt door een 
betere gezondheid, maar ook de opkomst van de elektrische fiets draagt hieraan bij. Zij zijn 
echter wel een kwetsbare groep. Door afnemende fysieke vermogens zijn zij relatief vaak 
betrokken bij eenzijdige ongevallen en bij ongevallen is het letsel vaak ernstiger. Voor deze 
groep geldt dat het ROV Oost-Nederland hen bewust wil maken van de kwetsbaarheid en 
ook hun vaardigheden wil trainen.  

 Technologie 

Technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een grote invloed gehad op het 
gebruik van de fiets en zullen dat ook de komende jaren hebben.  

Elektrische fiets 

De bekendste en misschien ook wel grootste ontwikkeling die direct invloed op het 
fietsgebruik is de opkomst van de elektrische fiets. De e-fiets geeft ondersteuning tot 25 
km/u en er moet altijd worden getrapt om verder te komen. Wettelijk zijn er aan deze fietsen 
geen andere eisen dan aan de gewone fiets. Na een gestage toename over de afgelopen 
jaren, is inmiddels 1 op de 5 verkochte nieuwe fietsen een elektrische. Met deze fiets is men 
bereid een afstand af te leggen die 37% groter is dan met de gewone fiets (9,8 om 6,3 km). 
Dat maakt dat voor meer mensen hun werk binnen fietsafstand komt te liggen. Over het 
algemeen wordt de elektrische fiets als alternatief gezien voor andere vervoermiddelen op 
afstanden tot 15 kilometer, waar dit bij de gewone fiets 7,5 km is. De actieradius van de 
elektrische fiets is de laatste jaren ook dusdanig gegroeid dat oplaadpunten op het werk of 
onderweg vaak niet nodig zijn. In toenemende mate zijn er ook fietsen op de markt die 
harder gaan dan 25 km/u. Deze fietsen (ook wel speed pedelecs genoemd), die zonder veel 
moeite meer dan 40 km/u gaan worden betaalbaarder en zijn daardoor ook meer in het 
verkeer te zien. Echter, voor deze fietsen geldt dat er wel een scooterrijbewijs, 
verzekeringsplaatje en helm nodig is.  

 
Aan de e-fiets en speed pedelec zitten voor- en nadelen die voor beiden ruwweg hetzelfde 
zijn. Voor zowel de gewone e-fiets als de speed pedelec geldt dat ze zorgen voor grotere 
snelheidsverschillen tussen verkeersdeelnemers op de fietspaden. Ook is het hierdoor 
lastiger inschatten hoe snel iemand fietst.  
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 E-fiets Speed pedelec 

Voordelen   

Efficienter ruimtegebruik t.o.v. auto (mobiliteit/parkeren) X X 

Comfortabel  X X 

Goedkoop (<40 euro/maand incl. aanschaf, onderhoud en kleding). 

(NB: 'startprijs' is wel hoger dan fiets) 

X  

Bevordering gezondheid door meer activiteit X X 

Milieuvoordelen: Emissiereductie en energie-efficientie X X 

Minder noodzaak voor (stedelijk) OV en/of WMO-vervoer? X X 

Ook op grotere afstanden qua tijd concurrerend met auto en OV  X 

   

Nadelen   

Zwaardere fiets dan een gewone fiets X X 

Oudere doelgroep minder behendig in verkeer X X 

Relatief meer ongevallen dan met gewone fiets X X 

Meer wettelijke bepalingen dan gewone fiets  X 

ICT 
ICT dringt steeds meer door in het fietsen. Dat heeft geleidt tot meer mogelijkheden om het 
fietsgebruik te monitoren. ICT toepassingen zoals regensensoren bij VRI’s en groene golven 
voor fietsers kunnen het utilitaire fietsgebruik stimuleren. Met behulp van GPS tracking is 
goed in beeld te brengen welke routes er veel worden gebruikt. Smartphone apps geven 
fietsers onderweg informatie over allerlei interessante plekken of waar bijvoorbeeld de 
dichtstbijzijnde horecagelegenheid is en verdwalen wordt steeds moeilijker dankzij 
(fiets)routeplanners. Ook kunnen gebruikers aangeven waar de infrastructuur te wensen 
over laat. Dit alles draagt bij aan de beleving van de fietser en kan het gebruik van de fiets 
verder stimuleren. Ook levert het app gebruik voor de eigenaar van de app interessante 
informatie op over de gebruiker, waardoor het aanbod nog betere op de (individuele) fietser 
kan worden afgestemd.  
 
Een nadeel van het toegenomen bezit en gebruik van de smartphone is dat fietsende 
smartphone gebruikers minder alert zijn in het verkeer en vaker betrokken zijn bij 
ongevallen. Bij negen procent van de ongevallen is een smartphone in het spel en 
smartphone gebruik speelt een rol bij een op de vijf fietsongelukken waarbij een jongere 
betrokken is.  
Diverse overheden proberen sinds dit jaar met name deze doelgroep aan te spreken op hun 
gedrag en te bewegen de smartphone niet te gebruiken wanneer zij fietsen. Dit zal naar 
verwachting ook in de komende jaren een aandachtspunt blijven. 
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2.    Samenvatting resultaten versnellings-
kamersessie fiets 

 
  



Uitwerking 
speerpunten
Naam Toelichting Hoe ontwikkelen?
1. Draagvlak en 
samenwerking

Draagvlak en samenwerking de partners( 
gemeenten en gebruikers ( goede 
afspiegeling van de samenleving)

Inventariseren wat je al hebt en daarop voortbouwen.
Gezamenlijk kijken naar welk doel je wil gaan, vertalen in een gezamenlijke 
visie.
Regie niet bij één partij maar gezamelijke verantwoordelijkheid ( dus niet 
sec bij provincie!
Onderscheidt maken in systemen (bijv. interprovinciaal, regionaal , lokaal)
Koppelen met andere thema's, integraliteit benadrukken
Zoeken naar slimme financiele koppelingen, bv met onderhoud, ook 
kunnen schakelen met financiele mogelijkheden/keuzes, flexibele 
financiele spelregels op basis gezamenlijke prioritering.
Quick wins gezamenlijk, meerdere type maatregelen om energie en 
draagvlak te houden.

2. Systeem Knooppunten ov
Attracties
Keten
Infrastructiuur

Optimaliseren bestaande systeem, hoe 
ontwikkelt fietsen zich en hoe daarop 
aanpassen.

Voldoet infra nog aan wensen van de fietser
Categorisering aanbrengen? Verschil in snelheid etc. Juiste fietsnetwerken 
inrichten. Denk ook aan landbouwverkeer en sociale veiligheid. Wat wil je 
met de knooppunten en daarop inrichten. Wie gaat hierop regie voeren: 
gemeente in stedelijke netwerken, bij regionale stations aansluiten op ov: 
provincie.
Slim verknopen, maar niet ten koste van alles vasthouden aan bestaande 
(trein)knooppunten.
Voorzieningen van de verbindingen zelf, verlichting, schuilgelegenheid, vri 
installaties bij regen etc. Laadpunten op de knooppunten.
Knooppunten en belangrijkste routes definieren en dan zorgen voor 
bereikbaarheid
Quick wins, fietsen aantrekkelijk maken, maar wel pragmatisch. 
Uitkomsten uit kansrijke fietsrelaties. Aanpak barriere werking.
Vanaf knooppunten: Last mile? Deelfietsensysteem? Fietsparkeren.
Beleving: vanuit gebied zelf bottom up: wat is de meest aantrekkelijke 
routes. Niet zelf alles verzinnen.
Robuustheid netwerk met het oog op (speed)pedelecs.
Innovatie: 
Ict, fietsparkeren gekoppeld aan ict systeem. Onderscheid langparkeren 
fietsen bij knoopunten en kort parkeren. Lang parkeren verder weg van 
knoopunt/ingang station, dagelijks parkeren dichtbij ingang station.
Wegdek, verlichting, gladheisbestrijding/strooibeleid
Energie opslaan tegen gladheid fietspad

3. Beleving 
(omgeving)

Ervaring van: 
omgeving (fysieke ruimte, weer, uitzicht): 
ruiken, voelen, zien, horen waar je je 
bevindt.
veiligheid: sociale veiligheid, 
verkeersveiligheid, gedrag onderling
comfort: goed wegdek, vrijheid om door te 
fietsen, 
Barrieres: wachten bij stoplichten, om 
moeten rijden 
Bereikbaarheid: gevoel snel ergens te 
kunnen komen met de fiets 

Wat er moet gebeuren voor dit speerpunt:
Bewustzijn dat beleving een aspect is dat belangrijk is voor zowel utilitair 
als recreatief fietsen.
Er is al veel afwisseling in beleving in het systeem dat we hebben.
- Meer combinaties maken tussen utilitair en recreatief beleid en uitvoering, 
waar dat voordeel oplevert
- opheffen versnippering van middelen
- Integraal beleid maken;ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, werkgelegenheid, 
vrijetijdseconomie, etc in totaalplaatje afwegen.
Het verbinden van de belevingswaarde aan de ruimtelijke- en 
mobiliteitsopgaven!

4. Veiligheid Subjectieve en objectieve veiligheid 
gestuurd op slachtoffer aantallen. (doden 
en gewonden).

Samenwerking en juiste partijen erbij betrekken. Masterplan 
verkeersveiliheid Overijssel.. Alle relevante patijen zijn erbij betrokken. 
Regionale netwerken inventariseren en uitwerken. De 
verkeersveiligheidsknelpunten erbij betrekken. Ook sociale veiligheid 
speelt daarbij een rol. Ontwerp, tracekeuze verlichting etc.

5. Bewustzijn Keuzegedrag, bekendheid, actueel inzicht 
in alternatieven, intrinsieke motivatie, inzicht 
in belemmeringe/ flexibiliteit

Doelgroepen: early adopters, jongeren, 
werknemers, ouders, ouderen,

1. Inzicht in doel/ambitie van de provincie tav de fiets (20% meer 
fietskilometers 10% minder automobilisten in de spits)
2. Inzicht in drivers/behoeften/weerstand van doelgroepen
3. Plan van Aanpak/ definiÃ«ren van interventies/acties - koppelen aan life 
events waar mogelijk



Trekker Rol provincie Betrekken bestuurder
In gezamelijkheid een bestuurlijk 
opdrachtgever benoemen.

Verbinden, agenderen, wisselende rol op de 
participatieladder. Wanneer het nodig is het 
verschil kunnen maken met positie, kennis en 
overige middelen.

Kok ( mobiliteitsvisie) én de de commissaris ( als 
ambassadeur fiets) en de opgave agv vrijval middelen 
N340. Overigens raakt het ook de andere portefeuilles en 
kan het die versterken.

Rolverdeling afhankelijk van de 
plek in hierarchie. Provincie 
hoofdnet en fietsknooppunten op 
dit hoofdnet. In stedelijk 
gebied/netwerk stimuleren en 
faciliteren, gemeente trekker. In 
samenwerking uitwerken 
netwerkstructuur op provinciaal 
niveau, gekoppeld aan andere 
modaliteiten.
Provincie eigen infra buiten 
steden.

Lokaal niveau stimuleren en faciliteren.
Op regionaal niveau trekker irt knooppunten, 
mede in relatie tot andere modaliteiten/ov.

Heeft allerlei zaken in zich om te scoren
Kostenefficient
Gezond
Relatief makkelijk te realiseren
Doet niemand zeer
Minder afhankelijk ov

overheid heeft de lead, ieder 
moet daarin ook zijn eigen 
verantwoordelijkheid nemen.
Alle partners gezamenlijk moeten 
het uitvoeren, convenant sluiten 
gezamenlijk.

Binnen provincie: partner; stimuleren en 
faciliteren, coordineren/afstemmen
lobbyist/ vertegenwoordiger richting 
Rijk/Prorail

Alle bestuurders betrekken vanuit hun eigen belangen, 
een gezamenlijk belang en gevoel van eigenaarschap 
creeren. Gezonde, bereikbare en toeristisch aantrekkelijke 
provincie. Integraal werken scheelt geld, tijd en middelen.

Provincie met betrokken partijen. 
Gemeenten, maar ook in 
samenwerking met gebruikers. 
Enquetes etc.

Regisseur . Makelaar. Financier bestuurlijke 
partij

Enthousiast verhaal.. Participatiebeleid , actualiteit. 
Stimulering initiatieven, verbinden, flexibiliteit gebied, 
golden cirkel. Niet te snel in oplossingen denken.

1. Provincie
2. Relevante partijen betrekken 
(vb overheden, motivaction, bit-
team,...)
3. Relevante partijen betrekken

- aanjager
- regisseur / coÃ¶rdinator
- organisaties betrekken en stimuleren tot 
participatie
- facilitator

Kapstok: duurzame mobiliteit

Eerste jaren: aanhaken bij Beter Benutten Vervolg
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3.    Deelnemers versnellingskamersessie 
fiets 

 
Provincie Overijssel 
Wim Dijkstra   
Martijn Abeling   
Gerald Zwarthoff   
Ronald van Witzenburg   
Wim Gerritsen,   
Esther van Wijk 
Albert Potkamp 
Carla van Hooff 
Ger Engels 
Nico de Boer 
Rein Jonkhans 
Cor Horstman 
Alex Oosterveen 
 
Regio Twente   
Kim Wolterink 
Han van den Heuvel 
Karsten ten Heggeler 
 
Gemeente Zwolle 
Willem Bosch 
 
Gemeente Enschede 
Gerran Spaan 

 
Mobycon 
Otto Cazemier 
Liesbeth van Alphen 
Jaap Sytsma 
 
Moderatoren  
Dicky van Keulen 
Mark de Vries 
! 

 
 



 

Mobycon beweegt met u mee

Amsterdam  t (020) 758 21 30
Delft  t (015) 214 78 99 
Groningen  t (050) 751 31 40
Rosmalen  t (073) 523 10 65
Zwolle  t (038) 422 57 80     info@mobycon.nl www.mobycon.nl
    



Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 4
e
 wijziging van de Kerntakenbegroting 2015

Koersdocument Fiets Overijssel

(bedragen x € 1.000)

Volg- Investerings- I/S  Omschrijving 2015 2016 2017 2018

nummer prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

                                                

20 Financiering en algemene dekkingsmiddelen                                                 

I - programmakosten (Reserve Kracht van Overijssel) 100           100                                               

4.3.2 I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) 100           100-                                               

                                                

                                                

Totaal structurele exploitatiewijzigingen                                                                                                                                                 

Totaal incidentele exploitatiewijzigingen 100           100                                                                                                                                   

Totaal exploitatiewijzigingen 100           100                                                                                                                                   

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging 169.580-    42.562-      25.783-      17.354-      

Mutaties EMU-saldo deze wijziging -            -            

Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/- lasten + baten) 169.580-    42.562-      25.783-      17.354-      

LEGENDA

nr. kerntaak Lasten:  - = verlaging Baten: - = verlaging Saldo: - = financiële ruimte neemt af

1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer  + = verhoging + = verhoging + = financiële ruimte neemt toe

2 Milieu en energie             = baten -/- lasten

3 Inrichting landelijk gebied

4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Kerntakenbegroting 2014, paragraaf 4.4.2

5 Regionale economie

6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg

7 Kwaliteit openbaar bestuur

8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken

9 Gebiedsontwikkelingen

geen kerntaak, wel gegroepeerd

20 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Beleids-

doel

Kern-

taak
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