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Opzet en uitvoering enquête
• De Fietsvisie 2040 is tot stand gekomen na een zorgvuldig en 

uitvoering proces waarin een brede vertegenwoordiging van 
de vereniging een belangrijke inhoudelijke bijdrage heeft 
kunnen leveren aan de Fietsvisie2040.

• Onderdeel daarvan was een internet consulatie onder alle 
leden van de Fietsersbond. In een korte enquête konden leden 
reageren op de zes discussiepunten en de doelstellingen en 
maatregelen die in de FietsVisie 2040 vermeld staan. De 
resultaten van die enquête zijn in deze presentatie 
weergegeven. 



Discussiepunten
• Respondenten konden aangeven in hoeverre ze het helemaal 

oneens of helemaal eens waren met elk punt; dat is in de dia’s 
hieronder omgerekend naar een schaal van 1 tot 10. Bij elk 
punt hadden zij de mogelijkheid een eigen opmerking te 
plaatsen. Die opmerkingen heeft het Landelijk Bureau 
gecategoriseerd; de resultaten daarvan lees je steeds in de 
gele balk links van de plaatjes.



Opmerkingen:

• Enige afbakening of categorisering 

• Liever geen elektrische fietsen

• Fietsersbond moet niet te algemeen worden

• Brede doelgroep is 

• Enkel van toepassing in stedelijk gebied

• Te ambitieus

• Overig

Presentator
Presentatienotities
Opmerkingen:	Enige afbakening of categorisering (snelheid, gewicht, grootte) Verschillende soorten zorgen soms voor ergernis of gevaar. Infrastructuur/regels zouden volgens sommigen moeten veranderen. 		47Liever geen elektrische fietsen�(milieuredenen, principieel, onduidelijk?)Fietsersbond moet niet te algemeen worden (met soms conflicterende belangen van dien)	14Brede doelgroep is belangrijk (brede vuist, voor de toekomst)	35Enkel van toepassing in stedelijk gebied	7Te ambitieus	9Overig	9



Opmerkingen

• De impact op klimaat- en 
armoededoelstellingen is niet groot

• Verbinding is goed, duurzaamheid van 
de fiets verdient aandacht. 

• Geen doel an sich en niet het enige 
middel

• Diverse kanttekeningen

• Geen effect / verkeerd effect

• Overig

Presentator
Presentatienotities
OpmerkingenDe impact op klimaat- en armoededoelstellingen is niet groot	10Verbinding is goed, duurzaamheid van de fiets verdient aandacht. 	27Geen doel an sich en niet het enige middel	4Diverse kanttekeningen	10Geen effect / verkeerd effect	3Overig	5



Opmerkingen

• De Fietsersbond moet zich 
enkel/vooral op de gewone 
fietser richten. Problemen met 
speedpedelecs/bromfietsen/e-
bikes/….

• De Fietsersbond moet er voor 
elke fietser zijn

• We mogen kritisch zijn, belangen 
kunnen soms conflicteren

• Overig

Presentator
Presentatienotities
OpmerkingenDe Fietsersbond moet zich enkel/vooral op de gewone fietser richten. Problemen met speedpedelecs/bromfietsen/e-bikes/….	27De Fietsersbond moet er voor elke fietser zijn	18We mogen kritisch zijn, belangen kunnen soms conflicteren	12Overig	19



Opmerkingen

• Overig/ ik weet het niet

• Nee, overig

• Nee, betutteling

• Nee, taak van de overheid

• Eens, belangen kwetsbaren voorop

• Eens, nog breder dan gesteld

• Eens, overig

• Eens, voor de beleidsmaker (en 
organisaties e.d.)

• Richt je op samenwerking

• Flexibiliteit is van belang

• Eens voor de duidelijkheid waar 
Fietsersbond voor staat

Presentator
Presentatienotities
OpmerkingenOverig/ ik weet het niet	12Nee, overig	19Nee, betutteling	6Nee, taak van de overheid	6Eens, belangen van meest kwetsbaren voorop	4Eens, nog breder dan gesteld	7Eens, overig	21Eens, voor de beleidsmaker (en organisaties e.d.)	9Richt je op samenwerking	11Flexibiliteit is van belang	7Eens voor de duidelijkheid waar Fietsersbond voor staat	8



Opmerkingen

• Oneens / Werkt niet in de praktijk 

• Ligt aan de situatie/het tijdstip

• Eens, fietsers moeten hun gedrag 
aanpassen

• Overig/kanttekening

• Eens, uitzondering voor mensen met 
beperking

• Op sommige plaatsen fietsverbod

Presentator
Presentatienotities
OpmerkingenOneens / Werkt in de praktijk bijna niet	6Ligt aan de situatie/het tijdstip	8Eens, fietsers moeten hun gedrag aanpassen	40Overig/kanttekening	7Eens, uitzondering voor mensen met beperking	8Op sommige plaatsen fietsverbod	13



Opmerkingen

• In principe wel positief, iets meer 
uitwerking / sturen nodig

• Kanttekening / binnen bepaalde 
kaders

• Gaat niet / beperkt werken / oneens

• Weet het niet / overig

• Kanttekening/oneens: rommel

• Niet iets voor de Fietsersbond

Presentator
Presentatienotities
OpmerkingenIn principe wel positief, iets meer uitwerking / sturen nodig	48Kanttekening / binnen bepaalde kaders	35Gaat niet / beperkt werken / oneens	16Weet het niet / overig	9Kanttekening/oneens: rommel	19Niet iets voor de Fietsersbond	2



Doelstellingen
• In de Visie 2040 spreekt de Fietsersbond de ambitie uit om 

fietsgeluk voor alle fietsers mogelijk te maken, altijd en overal. 
Daar horen natuurlijk ambitieuze doelstellingen bij. Die 
doelstellingen waren gegroepeerd in vier thema’s: Ruimte & 
Leefbaarheid, Mobiliteit, Gezondheid & Veiligheid, Plezier. De 
respondenten konden de doelstellingen in volgorde van 
belangrijkheid slepen: de belangrijkste op de eerste plaats, de 
minst belangrijke onderaan.



STOP principe

Drie fietsnetwerken

Fietsinfrastructuur emissievrij

Ruimte & Leefbaarheid

Presentator
Presentatienotities
2.32 : Bij het ontwikkelen van omgevingsvisies, nieuwbouw- en herstructureringslocaties zijn de STOP principes en gezondheidsnormen het uitgangspunt in de stedelijke ontwikkeling.1.96 : Alle gemeenten hebben in 2025 de drie fietsnetwerken ontworpen en in 2040 de drie fietsnetwerken gerealiseerd.1.74 : Vrij liggende fietsinfrastructuur is vanaf 2030 emissievrij.



Fietsinvesteringen

50% van alle verplaatsingen

Stedelijke logistiek

Mobilieit

Presentator
Presentatienotities
2.37 : De fiets is in 2040 structureel onderdeel van de investeringsopgaven van rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Het aandeel van fietsinvesteringen in de totale investeringen in mobiliteit is minimaal gelijk aan het aandeel fietskilometers op het totaal.2.24 : In 2040 neemt de fiets in alle Nederlandse gemeenten meer dan 50% van alle verplaatsingen binnen de bebouwde kom voor zijn rekening.1.41 : In 2040 wordt minimaal 40% van de stedelijke logistiek met cargofietsen gedaan.



Ongevallen

SPI fiets

Beweegnorm

Gezondheid & 
Veiligheid

Presentator
Presentatienotities
2:16 Er overlijden geen fietsers meer door een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig; het aantal ernstig gewonde fietsers is in 2040 gehalveerd.�2:01 Het totale fietsnetwerk scoort in 2040 of het hoogste Fietsersbond SPI veiligheidsniveau of twee niveaus hoger dan in 2019.1:85 In 2040 haalt 75% van de Nederlanders de dagelijkse beweegnorm, o.a. doordat ze meer zijn gaan fietsen.



Elk kind een fiets

Fietsgeluk voor iedereen

Blijven fietsen

Plezier

Iedereen een comfortabele fiets

Vrouwen veilig op de fiets

Presentator
Presentatienotities
3,76 Elk kind heeft een fiets en heeft op achtjarige leeftijd genoeg fietservaring opgedaan zelfstandig veilig te kunnen fietsen.�3,23 Alle Nederlanders kunnen deelnemen aan het fietsgeluk.2,74 Alle ouderen kunnen blijven fietsen doordat ze hun gedrag en hun fiets (kunnen) aanpassen aan hun eigen situatie.2,71 Alle mensen hebben een fiets waarmee ze veilig en comfortabel kunnen fietsen2,70 Alle vrouwen in Nederland durven dag en nacht te fietsen.



Maatregelen
Om de doelstellingen te bereiken, is een aantal maatregelen geformuleerd. De respondenten konden de maatregelen in volgorde 
van belangrijkheid slepen. In de resultaten staan de verkorte versies van de maatregelen, lees de Visie 2040 voor de uitgebreide
tekst (die is voor deze presentatie te lang).



Verbod op snorfiets

Strategisch plan

Klimaat en gezondheidsnormen

Ruimte en leefbaarheid:

Nabijheid van voorzieningen

Ambitieuze stallinsnormen

Verhandelbare autoparkeerrechten

Tweejaarlijkse Fietsstadverkiezing 

Autoparkeerplaatsen optioneel

Presentator
Presentatienotities
344 Verbod op snorfietsen en verbod op fossiele verbrandingsmotoren op de fietsinfrastructuur in 2025.316 Strategisch plan om bestaande barrières op het fietsnetwerk op te heffen.�261 Klimaat en gezondheidsnormen staan in omgevingsplannen.191 Nabijheid van voorzieningen wordt meegenomen als uitgangspunt voor omgevingsvisies.197 Ambitieuze stallingsnormen voor fietsen en lage autoparkeernormen in omgevingsplannen102 Verhandelbare autoparkeerrechten: wie liever de fiets of deelauto gebruikt houdt geld over.�44 Tweejaarlijkse Fietsstadverkiezing om gemeentelijk fietsbeleid te verbeteren.30  Autoparkeerplaatsen bij nieuwbouwwoningen worden optioneel.�



Structurele fietsinvesteringen

Rechtvaardige verdeling budgetten

Beprijzen inactieve mobiliteit

Mobiliteit:

Hogere fietskilometervergoeding

Fietspromotie

Gelijk fiscaal speelveld 

Presentator
Presentatienotities
345 Structurele inzet voor fietsinvesteringen door rijk, provincies, regio’s en gemeenten.297 Verschuiving van budgetten van Rijk, provincies en gemeenten naar fiets totdat er een rechtvaardige verdeling van middelen is.247 Beprijzen van (inactieve en vervuilende) mobiliteit.176 Verhoogde reiskostenvergoeding voor fietskilometers van €0,30 en een verlaging van autovergoeding naar €0,10.144 Zorgverzekeraars en werkgevers stimuleren om middelen in te zetten voor fietspromotie en fietsvriendelijke werkgeverschap.�142 Een gelijk fiscaal speelveld voor fietsers en de fietsfamilie, gelijk aan andere zero-emissie voertuigen.�



Bedankt
voor uw

aandacht!
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