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Programma 
• Toelichting op proces en doelstellingen (Monique en Ron) 

 
• Toelichting netwerk (Sjaak) 
• Werksessie netwerk 
• Terugkoppeling werksessies 

 
• Toelichting prioritering (Sjaak) 
• Werksessie prioritering 
• Terugkoppeling werksessies 

 
• Vervolgproces en afronding  

 
 
 



Toelichting op proces en doelstellingen 

• Fietsplan en Uitvoeringsagenda fiets 
• Naar een gedragen provinciale Toekomstagenda! 
• Toetsen en kiezen 
• Lange en korte termijn 

 



Snelfietsroute? 

• “snelfietsroutes” 
– Verbindingen tussen woon- en werkgebieden 
– Twee grote kernen 
– Utilitair (+school, +recreatie) 
– 1.500 fietsers per etmaal 
– Inspiratieboek en ontwerpwijzer CROW 



Toelichting op netwerk 

• Vraag: toekomstbeeld netwerk van snelfietsroutes 
• Doel: stimuleren fietsgebruik op regionale verbindingen tot 15 kilometer 

 
• Aanpak: 

– Geografische / rekenkundige excercitie 
– Toepasbaar op schaal van de provincie 

 
• Resultaat: 

– Verkenning van potentiële verbindingen 
– Aanzet voor nadere verkenning potentiële routes 



Definitiekader snelfietsroutes 

Doel snelfietsroute 
• Bereikbaarheid per fiets verbeteren door reistijd verkorten en comfort 

verbeteren 
• Fiets als aantrekkelijk alternatief voor auto en verlaging uitstoot van CO2 

 
Criteria waaraan fietsrelatie moet voldoen: 
• Doelgroep: utilitair (primair), scholieren (secundair), recreatief (medegebruik) 
• Intensiteit: minimaal 1.500 fietsers per dag op komgrens grote kern 
• Verbeteren bereikbaarheid grote kernen (>70.000 inw.)  

– Bestemming is woonkern (>20.000 inw.), regionale werklocatie, VO-scholen, OV-
knooppunten, ontsluiting tussenliggend gebied 

• Lengte is 20 tot 30 kilometer 



Netwerkbenadering snelfietsroutes 
PZH 
• Inzetten op routes van kern naar kern 

– Beoordeling op niveau gemeenten 
• Verbinden van grote gemeenten (70.000+ inwoners)  

– Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Dordrecht, Delft, Schiedam, 
Vlaardingen, Spijkenisse, Gouda, Alphen a/d Rijn (en Gorinchem) 

• Aansluiten van middelgrote kernen (20.000+ inwoners) 
• Verbinding met grote kernen buiten de provincie 

– Utrecht, Schiphol/Amsterdam, Haarlem, Breda 
 

• Snelfietsroutes aansluiten op passend stedelijk netwerk 
• Waar mogelijk koppeling maken met OV-haltes 

 



Fietsbereik kernen > 70.000 inwoners en Gorinchem, incl. bundellocaties 



Potentiële fietsverbindingen tot 30 km 



Status potentiele 
snelfietsroutes 



Bespreken van het netwerk 

• 4 groepen 
 

• Bespreken netwerk potentiële snelfietsroutes 
– Wat vinden we van de aanpak? 
– Worden de verbindingen herkend als potentiële snelfietsroutes? 
– Ontbreken er verbindingen? 

 
• Korte terugkoppeling per groep 

 



Toelichting op prioritering 

Waarom een prioritering? 
• Gericht inzetten van budgetten 
• Initiatiefrol van de provincie 
• Afwegingskader voor nieuwe initiatieven 
 
Waarop prioriteren? 
• Potentieel aantal fietsers 
• Koppeling met regionale en lokale ambities 
• Koppeling met autoknelpunten 
• Recreatief medegebruik 
• Koppeling met economische toplocaties 

 



Potentieel aantal fietsers 

Aantal inwoners 
plaats 1 

Aantal inwoners 
plaats 2 

Afstand (kern tot kern) 

< 5 km 5 - 10 km 10 - 15 km > 15 km 

>70k >70k 3,0 pt 2,0 pt 1,0 pt 0 pt 

>70k 30k-70k 2,5 pt 1,5 pt 0,5 pt 0 pt 

30k-70k 30k-70k 1,5 pt 1,0 pt 0,5 pt 0 pt 

30k-70k <30 k voldoet niet aan criteria voor potentiële SFR 

<30 k <30 k voldoet niet aan criteria voor potentiële SFR 



Regionale en lokale ambities 
Regio’s 
• Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
• Drechtsteden 
• Holland Rijnland 
• Midden-Holland 
• Hoeksche Waard 
• Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
• Voorne-Putten 
• Goeree Overflakkee 
 
Buiten de provincie Zuid-Holland 
• Provincie Zeeland 
• Provincie Noord-Brabant 
• Provincie Utrecht 
• Provincie-Noord Holland 
• Metropoolregio Amsterdam 

 
 

70.000+ gemeenten 
• Den Haag 
• Rotterdam 
• Zoetermeer 
• Leiden 
• Delft 
• Gouda 
• Alphen a/d Rijn 
• Dordrecht 
• Spijkenisse 
• Vlaardingen 
• Schiedam 

 

 



Koppeling met autoknelpunten en 
economische toplocaties 

REOS 

NMCA 2017, voor 2030 hoog 
+ Provinciale wegenplan  



Recreatief medegebruik 

Door recreatie- en natuurgebieden 
• Voornese Duinen, Solleveld en Kapittelduinen, Westduinpark en 

Wapendal, Duivenvoordse en Veenzijdse Polder, Kagerplassen, 
Midden-Delfland, Biesbosch, Bentwoud, Groene Rijstreek, 
Nieuwekoopse plassen, Tiengemeten 
 

Naar publiekstrekkers 
• Duinrell, Drievliet, Madurodam, Kinderdijk, Brielle, en het strand van 

Goeree. 
 



Inhoudelijke beoordeling 
Analyse van snelfietsroutes Analyse van snelfietsroutes 



Bespreken inhoudelijke beoordeling 

• 4 groepen 
 

• Bespreken beoordeling van de routes 
– Wat vinden we van de aanpak? 
– Ontbreken er aspecten in de beoordeling? 
– Worden de beoordelingen van de routes herkend? 

 
• Korte terugkoppeling per groep 

 



Vervolgproces 

• Reacties verwerken 
• September PVVB 
• Najaar voorbereiden korte termijnagenda 
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