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Ter informatie
Het Algemeen Bestuur van regio Rivierenland heeft op 8 april 2020 ingestemd met het regionaal  
Fietsplan als uitvoering van het vastgestelde Mobiliteitsplan en biedt u deze graag aan. 

Inleiding
In het Uitvoeringsplan zijn acht opgaven uitgewerkt in acties. Een daarvan is het opstellen van 
een  regionaal  fietsplan.  Het  doel  van  het  plan  is  om  regionaal  samen  te  werken  aan  een 
toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk. 

Beoogd effect
In het regionale fietsplan brengen we de ontbrekende schakels in beeld om het fietsnetwerk en 
de  fietsinfrastructuur  te  verbeteren,  zodat  werklocaties,  scholen  en  andere  (recreatieve) 
voorzieningen op grotere afstanden bereikbaar worden. Daarnaast slaat het plan een brug tussen 
het provinciale Hoofdfietsnetwerk en het lokale, fijnmazige gemeentelijke netwerk. Kortom, het 
regionale fietsnetwerk biedt directe, snelle en verkeersveilige routes. Het regionale fietsplan biedt 
de  mogelijkheid  om  afspraken  met  de  provincie  Gelderland  te  maken  om  het  regionale 
fietsnetwerk van Rivierenland compleet te maken.

Instemmen met (positief)
Gemeenten kunnen als  wegbeheerder  uitsluitend een fietssubsidie aanvragen bij  de provincie 
voor die knelpunten die benoemd en vastgesteld zijn in een regionaal plan.  

Kanttekeningen
Aangezien de regio geen wegbeheerder is, is het uiteindelijk aan de wegbeheerders (gemeente en 
provincie) om verder te werken aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur. 

Achtergrond
Met de opkomst van de fiets 2.0, snellere fietsen zoals e-bike en speed-pedelec, biedt juist de 
fiets  in  een  diffuus  gebied  als  Rivierenland  kansen  als  alternatief  vervoermiddel.  Door  het 
fietsnetwerk, de werklocaties en OV-knooppunten op elkaar aan te sluiten bieden we inwoners, 
werknemers en recreanten de mogelijkheid om eenvoudiger van vervoersmodaliteit te wisselen. 
Ook functioneren de stations als ‘poort naar achterland’ waarbij we aantrekkelijk en bereikbaar 
zijn voor de recreatieve bezoekers. Hierdoor kunnen wij bijdragen aan de provinciale ambitie met 
als dat 35% van het totaal aantal verplaatsingen in 2030 met de fiets moet zijn. Daarom zullen 
we naast een goed netwerk ook het fietsgebruik gaan stimuleren.

Vervolg
Als regio zullen wij verder gaan met de verkenning van het verbeteren van de fietsruggengraat in 
de regio.  Deze loopt  langs de A2-as van gemeente  Zaltbommel tot gemeente Culemborg en 
parallel aan de A15-as vanaf West Betuwe, via gemeente Tiel naar gemeente Neder-Betuwe of 
onder de Waal verder via gemeente West Maas en Waal. 

Daarnaast zal er worden ingezet op fietsstimuleringsprogramma’s om meer fietsverplaatsingen in 
de regio te realiseren



Financiën
De kosten van het opstellen van het Regionale Fietsplan zijn bekostigd uit het Mobiliteitsfonds. 
Ook  de  kosten  voor  de  verder  verkenning  naar  het  verbeteren  van  de  fietsruggengraat  in 
Rivierenland kan uit het Mobiliteitsfonds bekostigd worden. 

Het is verder aan gemeenten om in de loop der tijd, en mogelijkheid, middelen vrij te maken om 
die knelpunten in hun gemeente op te lossen, welke in het Regionale Fietsplan zijn opgenomen. 
Als wegbeheerder kunnen zij hiervoor een deel van deze kosten via een subsidie van de provincie 
terug ontvangen. Voor sommige gemeenten is het op korte termijn al mogelijk om middelen te  
reserveren  om  lokale  fietsknelpunten  te  verhelpen,  andere  zullen  hier  enkele  jaren  voor 
uittrekken. 

Uitvoering
De daadwerkelijke uitvoering ligt bij de gemeenten. Als regio zullen wij in 2020 en 2021 verder 
gaan  met  de  eerste  verkenningen  voor  het  optimaliseren  van  de  fietsruggengraat  door 
Rivierenland. Het daadwerkelijk realiseren van deze fietsverbindingen zal vervolgens weer een 
taak zijn voor de wegbeheerders die dit met subsidie van de provincie kan bekostigen. 

Bijlage 
 Bijlage 1: Regionaal Fietsplan
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