
                  
Aan de politieke partij 
 

‘s-Hertogenbosch, 11 oktober 2022 
Betreft: PS verkiezingsprogramma  

        Kenmerk BE 22.173 

Geachte lezer,  

In maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. Graag levert de Fietsersbond een 
bijdrage aan de opstelling van uw verkiezingsprogramma. 

Inmiddels zijn we in onze provincie zo ver dat het beleid op papier voor de fiets goed verwoord is. 
Immers, de Omgevingsvisie “Kwaliteit van Brabant” en de daaronder uitgewerkte Koers Mobiliteit 
2030 biedt een goede kapstok voor een veel grotere rol voor de fiets. Daarnaast wordt de rol van de 
fiets benoemd in de Verstedelijkingsstrategie en is er een duidelijke samenhang met het Beleids-
kader Gezondheid en Levendig Brabant.  

Dit alles is vervolgens zeer recent uitgewerkt in het Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF; zie Staten-
mededeling van 27 september 2022). Voor de realisatie hiervan is veel geld nodig; geschat wordt € 
220 miljoen per bestuursperiode. De realisatie hiervan vindt met name plaats binnen de Regionale 
Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). 

Het belang van goede netwerken en voorzieningen voor recreatief fietsverkeer is bij de provincie nog 
onvoldoende ‘geland’. Zie ook brieven van de ANWB en de Fietsersbond (zie bijlage) hierover.  

Wij hebben voor uw verkiezingsprogramma de volgende tekstsuggesties: 

1. We zetten de fiets op 1!  Meer ruimte voor de fiets zorgt voor meer en vaker fietsen en 

draagt bij aan doelstellingen voor klimaatverbetering, minder uitstoot van schadelijke stoffen 

(stikstof, CO2), een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en een betere gezondheid van 

de Brabanders!   

2. De provincie werkt met en in de 4 Brabantse regio’s samen aan een toekomstvast 

fietsnetwerk, bestaand uit snelfietsroutes en rustige, aantrekkelijke routes die zowel voor 

recreatieve als dagelijkse, utilitaire ritten gebruikt zullen worden. Speciale aandacht voor 

schoolgaande kinderen, hun (sociale) veiligheid en bereikbaarheid van (sport)voorzieningen 

is hierbij nodig.  

3. Wij stellen hiervoor een budget beschikbaar zoals voorzien in het Nationaal Toekomstbeeld 

Fiets in de vorm van een bijdrageregeling naar het voorbeeld van de regeling voor 

Snelfietsroutes. Dit budget past bij het hoge ambitieniveau en is groter dan in de afgelopen 

bestuursperiode. 

4. Wij reserveren budgetten voor het onderhoud van fietsroutes. Ook recreatieve verbindingen 

en routes vergen regelmatig onderhoud, veilige bermen en voldoende breedte om de 

toenemende hoeveelheid fietsrecreanten en -toeristen te verwelkomen.  

5. Wij voeren een sterke lobby richting het Rijk voor medefinanciering voor onze fietsambitie.  



6. Wij vergroten de verkeersveiligheid in de hele provincie door het eenduidig toepassen van 

landelijke (CROW) richtlijnen op onder andere rotondes, oversteekpunten op provinciale 

wegen. Wij willen de snelheidsverschillen verkleinen door in het buitengebied de snelheid 

van 80 km/u naar 60 km/u te brengen. We ondersteunen programma’s waarbij ieder kind en 

iedere nieuwe Nederlander (statushouders en expats) een fiets heeft en goed kan leren 

fietsen. 

7. Wij maken het buitengebied verder fietsvriendelijk en verkeersluw. Tenminste 80% van het 

fietsknooppunten-netwerk wordt ‘ontvlochten’ en daarmee autoluw of autovrij.  Leg meer 

30 km/u wegen als fietsstraten aan in het buitengebied. 

8. Wij willen een grotere rol van de (deel)fiets in OV-aanbestedingen. Wij realiseren meer en 

betere fietsenstallingen bij OV-knooppunten en lobbyen voor meer ruimte voor de fiets om 

deze mee te nemen in de trein en mogelijk ook de bus.  

9. Wij heffen bestaande barrières in het fietsnetwerk op en voorkomen nieuwe bij spoor, water 

en wegen door te investeren in fietstunnels en bruggen. En passen daarbij landelijke normen 

toe voor gewenste maaswijdtes voor fietsers en wandelaars. Voet- en fietsveren blijven 

behouden en worden waar mogelijk uitgebreid (ook in bedieningstijden). 

10. Wij blijven inzetten op innovaties rondom de fiets en gedragsverandering. Eveneens 

onderkennen we het belang van een goede dataverzameling. 

 

Mocht u over bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd met ons contact 

opnemen. Ook geven we desgewenst een nadere toelichting.  

 
 

Met vriendelijke groeten,  

      
Aad Smid,  
namens het Provinciaal team Fietsersbond Noord-Brabant 
06 - 19134751 
provbrabant@fietsersbond.nl   
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