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Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u de volgende besluiten van 8 mei
201 8 van ons college ter kennis:

Uw kenmerk

Het college besluit:
1.

In te stemmen met het concept perspectief Fiets;

2.

Het concept Perspectief Fiets ter informatie aan te bieden aan
Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief.

Aanleiding
Naar aanleiding van motie M31 -2017 is er in augustus 2017 gestart met
het opstellen van een perspectief fiets. Onderdeel van dit proces was
onder andere het BOT overleg met de commissie M&F op 5 oktober
201 7 en het in januari 201 8 georganiseerde symposium Noord-Holland
Fietst. Op dit symposium is met gemeenten, buurprovincies,
waterschappen, Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat gesproken
over de verwachte rol van de provincie op het gebied van de fiets. Ook
is hier een eerste concept hoofdfietsnetwerk gepresenteerd.
In het bijgevoegde document stelt de provincie haar eigen rol vast op
het gebied van de fiets. Hierin zijn de acht belangrijkste opgaven voor
toekomstig vast te stellen fietsbeleid opgenomen. Ook is het
hoofdnetwerk fiets hierin opgenomen, waarin kansrijke toekomstige
doorfietsroutes zijn opgenomen.
De acht opgaven zoals vastgesteld in het perspectief zijn:
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1.

Het zorgen voor veilige provinciale fietsinfrastructuur voor
iedereen;

2.

Oplossen van de bekende knelpunten in het fietsnetwerk;

3.

Samen met de regio een netwerk van doorfietsroutes realiseren;
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4.

Het versterken combinatie fiets-ov;
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5.

Het benutten van de kansen van de deelfiets;

6. Verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid door in
te zetten op gedragsverandering;
7. Stimuleren van fietstoerisme;
8. Smart Mobility, Innovatie & Onderzoek.
Het concept perspectief zal voorgelegd worden aan de betrokken
stakeholders zoals gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en de
Fietsersbond. Na de consultatieronde zal een definitief perspectief fiets
in de tweede helft van 201 8 door ons vastgesteld worden.
Wij zullen u hierover te zijner tijd informeren. Het definitieve
perspectief zal vervolgens als bouwsteen gebruikt worden in de nadere
uitwerking van de Omgevingsvisie (via de agenda Mobiliteit).
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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