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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 

Transport & Planning 

Aan: Gemeenten, regio's en provincies in Noord-Holland en Flevoland 

Van: Wilco Bos 

Datum: 3 mei 2021 

Kopie: Richard Visser, Jan-Albert de Leur, Hans van der Veen 

Ons kenmerk: BH7727TPNT2104181550 

Classificatie: Projectgerelateerd 

Goedgekeurd door: Click or tap here to enter text. 

  

Onderwerp: Afweging en prioritering groslijst 

  

 

Inleiding 

Het inventariseren van de projecten in fase in van de regionale uitwerking van het Nationaal 

Toekomstbeeld Fiets heeft geleid tot een groslijst met daarin de gezamenlijke opgave en ambitie op het 

gebied van fiets van de Metropoolregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de 53 

inliggende gemeenten. Om van een groslijst te komen tot een prioritering van de kansrijke projecten 

worden de projecten op de groslijst in twee stappen nader beoordeeld: 

1 Toevoegen, samenvoegen of afvoeren projecten 

2 Afweging kansrijke projecten 

 

Toevoegen, samenvoegen of afvoeren projecten 

Aan het begin van dit proces hebben de gemeenten de ruimte om kritisch naar de projecten in de regio 

te kijken. In deze fase kunnen nog projecten worden toegevoegd die in de eerste fase zijn gemist en 

kunnen projecten worden afgevoerd als de gemeente dat wenst. Ook kan er kritisch worden gekeken 

naar projecten in de lijst die meermaals voorkomen, of gezamenlijk onderdeel zijn van een groter project. 

Hierdoor ontstaat een meer overzichtelijke lijst waarmee verder gewerkt kan worden. Projecten waarvan 

in de eerste fase van het project slechts een deel van de informatie is ingevoerd, kunnen ook worden 

aangevuld. 

 

Selectie kansrijke projecten 

Voor alle projecten op de groslijst wordt in overleg bepaald of de uitvoering wenselijk/kansrijk is. Hiermee 

kijken we naar het draagvlak, de aanwezigheid in huidige planvorming en de technische haalbaarheid. 

De groslijst is daarom voorzien van extra kolommen, waardoor we meer zicht krijgen op de verschillende 

projecten.  Zowel gemeenten als regio’s en provincies kunnen hier informatie invullen waarmee de 

kansrijkheid van de verschillende projecten in kaart wordt gebracht. In een latere fase wordt dit gebruikt 

om samen met de regio te kunnen prioriteren  

 

Projecten die uiteindelijk als kansrijk worden beschouwd worden opgenomen op de lijst met ‘kansrijke 

projecten’ en onderdeel van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. Niet kansrijke projecten worden 

opgenomen op de lijst met ‘nog niet kansrijke projecten’.  

 

Onderstaande tabel laat op welke aspecten de fietsvoorzieningen worden getoetst, welke informatie 

wordt geïnventariseerd en op welke manier deze wordt geïnventariseerd. In het Excelbestand zijn alle 

kolommen die door de gemeente ingevuld kunnen worden groen gearceerd. Ook bevat het Excelbestand 

een tabblad met toelichting. 
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Aspect Scores In te vullen door 

NMCA knelpunten ontlasten door modal 

shift naar aantrekkelijkere 

fietsverbindingen 

5-puntsschaal, 5 is hoog Royal HaskoningDHV 

Verbeterde (fiets)bereikbaarheid 

economische kernlocaties (inwoners, 

arbeidsplaatsen, voorzieningen) binnen 

de directe regio 

5-puntsschaal, 5 is hoog Gemeente voor stadsroutes, Regio / 

Provincie voor doorfietsroutes 

Hoogwaardige fietsontsluiting 

ontwikkellocaties tot 2027 

Ja / nee Regio / Provincie / Gemeente 

Hoogwaardige fietsontsluiting 

ontwikkellocaties 2027-2040 

Ja / nee Regio / Provincie / Gemeente 

Modal shift van auto naar fiets 5-puntsschaal, 5 is hoog Regio / Provincie / Gemeente 

Speelt de route een rol in meerdere 

motieven (scholieren, werknemers, 

ouderen, recreanten etc). 

5-puntsschaal, 5 is hoog Gemeente voor stadsroutes, Regio / 

Provincie voor doorfietsroutes 

Verbeterde verkeersveiligheid voor de 

fiets 

5-puntsschaal, 5 is hoog Gemeente voor stadsroutes, Regio / 

Provincie voor doorfietsroutes 

Onderdeel van bestaande vastgestelde 

visie/beleidsplannen (gebruik de 

toelichting om aan te geven welke visie 

of plannen) 

Ja, Nee (inclusief ruimte voor 

toelichting) 

Regio / Provincie / Gemeente 

Bestuurlijk draagvlak (Gebruik de 

toelichting om het bestuurlijk draagvlak 

toe te lichten, bijvoorbeeld bestuurlijke 

wens, intentieverklaring etc.) 

Ja, Nee (inclusief ruimte voor 

toelichting) 

Regio / Provincie / Gemeente 

Probleemoplossend vermogen in het 

directe netwerk (Weghalen barrière) of 

versnelling bestaande route 

5-puntsschaal, 5 is hoog Gemeente voor stadsroutes, Regio / 

Provincie voor doorfietsroutes 

Ontbrekende schakel Ja, Nee Gemeente voor stadsroutes, Regio / 

Provincie voor doorfietsroutes 

Relatief belang van de route in het 

regionaal of stedelijk fietsnetwerk. 

5-puntsschaal, 5 is hoog Gemeente voor stadsroutes, Regio / 

Provincie voor doorfietsroutes 

Complexiteit realisatie 

(inpassingsproblemen, 

maatschappelijke weerstand, kabels en 

leidingen etc.) 

5-puntsschaal, 5 is hoog Regio / Provincie / Gemeente 

Meekoppelkansen Ja, Nee (inclusief ruimte voor 

toelichting) 

Regio / Provincie / Gemeente 

 

 

 


