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Voorwoord

Nederland geldt als een echt fietsland met meer fietsen dan inwoners. Toch nemen we met 

z’n allen nog massaal de auto om naar het werk te gaan. Helaas ook nog veel voor de korte 

afstanden. Met verkeersopstoppingen, files en veel stress tot gevolg. 

Als provinciebestuur zetten we al jaren in op meer fietsgebruik, ook omdat juist in Limburg 

de minste kilometers per fiets naar werk of school worden afgelegd in vergelijking met de 

rest van Nederland. We voeren daarom campagnes, investeren in betere en veiliger 

fietspaden, stimuleren werkgevers om faciliteiten voor fietsende werknemers te scheppen. 

Om het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is.

In de komende periode 2019-2023 zetten we extra in op snelle woon-werk en school-

thuis (utilitaire) fietsverbindingen naar de economische centra, scholen, campussen en 

bedrijventerreinen. Bredere fietspaden met weinig kruisingen en geschikt voor hoge 

snelheden. De tijd is er rijp voor, mobiliteit staat volop ter discussie. 

Met elektrisch rijden, verbeterd openbaar vervoer én dus de fiets die steeds vaker elektrisch 

aangedreven en sneller wordt. De actieradius wordt groter, leen- en huurfietsen raken 

ingeburgerd. Comfortabel fietsen dus, uitermate geschikt om naar school  

of werkplek te reizen.

Samen met gemeenten en andere partners gaan we de komende jaren aan de slag!

Carla Brugman-Rustenburg, 

Gedeputeerde Energie, Openbaar Vervoer, Natuur en Water
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1 Inleiding

Het collegeprogramma 2019-2023 Vernieuwend Verbinden geeft met tien thema’s richting 

aan de grote maatschappelijke en sociaaleconomische opgaven in Limburg. Eén van de 

thema’s is Mobiliteit, Infrastructuur en Ruimte met daarin een prominente plek voor het 

stimuleren van het fietsgebruik. Meer faciliteiten voor fietsers dragen immers bij aan een 

betere bereikbaarheid  van de economische locaties en diverse voorzieningen in 

bijvoorbeeld de steden, universiteiten, campussen, kennisinstellingen en dorpskernen. Maar 

er is méér dan bereikbaarheid en economie. Fietsen draagt bij aan een betere leefbaarheid 

in heel Limburg en heeft een gunstig effect op de gezondheid en dus op het welzijn van 

onze burgers.     

Met dit provinciaal beleidskader Fiets 2019-2023 bouwen we verder aan een consistent 

beleid dat past in het in 2018 door Provinciale Staten vastgestelde Mobiliteitsplan “Slim op 

weg naar morgen”, waarin een integrale en multimodale aanpak centraal staat. 
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2 Investeren in fietskwaliteit

2.1 Waarom zoveel aandacht voor de fiets?
Fietsen is een uitermate duurzame vorm van vervoer. Het levert een positieve bijdrage aan 

het realiseren van belangrijke opgaven van nu en de toekomst: bereikbare en leefbare 

steden en regio’s, economische ontwikkeling, energietransitie, veilig verkeer, fitte en 

gezonde inwoners. 

Gelet op de nog steeds toenemende verkeersdrukte en daarmee afnemende 

bereikbaarheid van de economische locaties en diverse voorzieningen in de steden, is het 

belangrijk dat we deze collegeperiode extra inzetten op het utilitair fietsgebruik. Dat vereist 

onder meer investeringen om per fiets op een prettige en veilige manier de Limburgse 

grote steden en campussen te bereiken. Ook wordt meer dan voorheen ingezet op 

Euregionale stedelijke verbindingen en de bereikbaarheid van de aldaar gelegen 

universiteiten. De primaire focus op utilitair fietsverkeer is een koerswijziging ten opzichte 

van het fietsbeleid van 2016-2019, waar nog gelijkwaardig werd ingezet op zowel utilitair 

als recreatief fietsgebruik.

2.2 Fietsgebruik in Limburg
In Limburg is nog veel ‘fietswinst’ te behalen. Uit onderzoek is gebleken dat in Limburg het 

fietsgebruik het laagste is van Nederland. Onderstaande tabel en kaart verduidelijken dit.

(bron: OVIN 2015-2017)
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Eén van de belangrijkste oorzaken is het ontbreken van goede fietsverbindingen tussen de 

regio’s en steden. In Zuid-Limburg met name spelen ook historische en culturele 

achtergronden een rol, net als het heuvelachtige landschap. Via betere verbindingen tussen 

de regio’s en de grote steden en via gedragsbeïnvloeding zetten we in op meer 

fietsgebruik.

Van alle fietsers die in het verkeer omkomen zijn veruit de meeste slachtoffers 65 jaar of 

ouder. Reden om aan de seniore fietser extra aandacht te besteden. 

Uit onderzoek is gebleken dat vijf op de tien ouders in Limburg hun kinderen met de auto 

naar school brengen. Net als in de vorige provinciale bestuursperiode wordt daarom ook in 

deze periode ingezet op bevordering van het fietsgebruik door de jeugdige fietser. 

De fiets moet voor hen een positief, veilig en gezond imago krijgen. Door 

gedragsbeïnvloeding leren kinderen veilig deel te nemen aan het verkeer op de fiets en 

worden ze gestimuleerd om meer op de fiets naar school te komen. Bij de campagnes 

worden ook de ouders betrokken en extra aandacht is er voor de allochtone jeugd die nog 

niet zo bekend is met de fiets. 

Daarmee zijn we er nog niet. Andere redenen om de auto te pakken in plaats van de fiets 

zijn gratis parkeergelegenheid bij de werkgever, het ontbreken van goede OV- en 

fietsvoorzieningen met voldoende laadpunten voor de elektrische fiets of het niet goed 

kunnen parkeren van de fiets in centra, bij OV-knooppunten en de werkgever. Vanuit een 

integrale benadering besteedt de Provincie Limburg eveneens aandacht aan  

deze obstakels. 
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3 Waar komen we vandaan en wat 
hebben we geleerd?

Uit landelijk onderzoek hebben we geleerd dat de aanleg van een snelfietsroute loont. 

Een snelfietsroute is een comfortabele, snelle fietsroute voor met name utilitaire, maar ook 

recreatieve fietsers tussen grote steden. De routes zorgen voor een betere bereikbaarheid 

van woon-werklocaties en zijn een belangrijke stimulans om voor de fiets te kiezen in 

plaats van de auto. Investeren in snelfietsroutes leidt tot reistijdwinst, een betere 

gezondheid en winst voor het milieu. 
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Op onderstaande kaart, genaamd Snelfietsroutes in beeld staan de bestaande en te 

realiseren snelfietsroutes in Nederland weergegeven.

(bron: IPO Provincies)
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Samen met gemeenten heeft de Provincie Limburg in de bestuursperiode 2015-2019 in 

totaal ongeveer 100 woon-werk en recreatieve (snel)fietsprojecten gerealiseerd of gestart  

voor een bedrag van circa € 20 miljoen. Dit heeft geresulteerd in de (gedeeltelijke) aanleg 

van (snel)fietsverbindingen tussen de grote steden en regio’s. 

In deze bestuursperiode wil de Provincie Limburg het bestaande snelfietsroutenetwerk 

tussen enerzijds de Limburgse grote steden en anderzijds de Euregio verder completeren, 

waarbij eveneens aandacht besteed wordt aan de in de Euregio gelegen campussen en 

universiteiten.

Ook is geïnvesteerd in veiligheid, onder meer door betere verlichting en lokale 

veiligheidsmaatregelen en in  campagnes en maatregelen om meer mensen aan het fietsen 

te krijgen. Uitgangspunten waren het fietsgebruik aan te moedigen en fietsen 

aantrekkelijker te maken.

Hiervoor werden in 2016 in het Uitvoeringsprogramma Fiets acht actielijnen benoemd:

1. Utilitair fietsroutenetwerk: veiliger, sneller en makkelijker fietsen.

2. Snelfietsroutes: veiliger, sneller en makkelijker fietsen.

3. Recreatief fietsroutenetwerk: veiliger, makkelijker en leuker fietsen.

4. Fietscomfort: makkelijker en leuker fietsen.

5. Verkeersveiligheid: veiliger fietsen.

6. Ketenmobiliteit*: makkelijker en slimmer fietsen.

7. Educatie en voorlichting: veiliger, slimmer en leuker fietsen.

8. Innovatie, promotie en marketing: slimmer fietsen.

* Ketenmobiliteit is een verzamelbegrip voor het mogelijk maken van het gebruik van 

meerdere vervoermiddelen tijdens een reis. Bijvoorbeeld trein en fiets. Dat draagt niet 

alleen bij aan het reisgemak van de reizigers, maar het levert ook een bijdrage aan het 

oplossen van de problemen met files en bereikbaarheid. 

In deze bestuursperiode wil de Provincie Limburg wederom inzetten op verkeersveiligheid, 

gedragsbeïnvloeding, innovatie en ketenmobiliteit.
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4 Europees en Nederlands klimaat- 
en fietsbeleid

Europees klimaatbeleid in relatie tot fiets

In het Europese beleid speelt de fiets een rol  om enerzijds de klimaatdoelstellingen te 

behalen en anderzijds om de mobiliteit en leefbaarheid in Europese steden te verbeteren. 

De Europese Commissie heeft in 2017 een viertal doelen geformuleerd die in 2030 

gerealiseerd dienen te zijn:

 ■ het fietsgebruik laten groeien met een gemiddelde van 50% in de EU;

 ■ het verhogen van investeringen in fietsprojecten van € 3 miljard in de periode  

2021-2027 tot € 6 miljard in 2028-2034;

 ■ het aantal verkeersdoden en -ongelukken onder fietsers halveren en;

 ■ een gelijke status geven aan fietsmobiliteit in vergelijking met andere wijzen  

van vervoer.

Landelijk klimaatbeleid in relatie tot fiets

In het landelijke Klimaatakkoord van 28 juni 2019 is opgenomen dat het personenvervoer 

verduurzaamd dient te worden. Een van de doelen is een vermindering van acht miljard 

zakelijke (auto)kilometers in 2030. Ook is het streven dat landelijk minimaal 1000 

werkgevers de CO2-uitstoot van hun zakelijke mobiliteit halveren. Meer fietsgebruik kan 

hieraan een bijdrage leveren. (bron: Rijksoverheid)

Ervan uitgaande dat de toename van 20% aan fietskilometers in 2027 ten opzichte van 

2017 in Limburg (0,14 miljard reizigerskilometers per fiets) veroorzaakt wordt doordat 

huidige autogebruikers overstappen op de fiets, kan gesteld worden dat dit leidt tot een 

verminderde CO2-emissie van maximaal 27.5 miljoen kilogram CO2 per jaar.

Landelijk fietsbeleid

Het kabinet heeft de ambitie om deze regeerperiode 200.000 extra forensen op de fiets te 

krijgen, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer. In het regeerakkoord is € 100 

miljoen gereserveerd voor de aanleg en/of aanpassingen van snelfietsroutes en 

fietsenstallingen. (bron: Rijksoverheid)

Provinciaal Aanvalsplan stikstof

In het kader van het Aanvalsplan stikstof wordt gekeken naar relaties met de provinciale 

beleidskaders en de potentiële bijdrage die deze kunnen leveren in de aanpak van het 

probleem. Het terugdringen van autogebruik leidt tot verminderde stikstofemissie. 

Ervan uitgaande dat de toename van 20% aan fietskilometers in 2027 ten opzichte van 

2017 in Limburg (0,14 miljard reizigerskilometers per fiets) veroorzaakt wordt doordat 

huidige autogebruikers overstappen op de fiets, kan gesteld worden dat dit leidt tot een 

verminderde NOx-emissie van maximaal 0.04 miljoen kilogram NOx per jaar.
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5 Thema’s

Stimuleren van het fietsgebruik vraagt om een integrale benadering vanuit verschillende 

beleidsterreinen. Daarmee kunnen wij onze inzet optimaal laten renderen. Hieronder zijn 

per thema accenten opgenomen, die vanuit dit beleidskader fiets van belang zijn om het 

aantal fietskilometers te laten stijgen en meer mensen op de fiets te krijgen voor woon-

werk en woon-schoolverkeer.

Fietsen leidt tot een meerwaarde op de volgende thema’s:

 ■ Mobiliteit en bereikbaarheid;

 ■ Economie en toerisme;

 ■ Recreatie, sport en gezondheid;

 ■ Leefbaarheid en duurzaamheid.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Accenten: doorstroming, ketenmobiliteit, bezit/gebruik, doelgroepen (schoolgaande jeugd, 

forensen, studenten en woon-werk verkeer), afstemmen vraag/aanbod, betaalbaarheid, 

slimme mobiliteit, preventief sturen op kwaliteit, bereikbare steden en economische 

clusters.

Door het toegenomen autogebruik in de laatste decennia is de bereikbaarheid van de 

economische locaties en diverse voorzieningen in de steden, campussen, 

kennisinstellingen en dorpskernen steeds meer onder druk komen te staan. Onvoldoende 

doorstroming is een belangrijke bottleneck in economische ontwikkeling en behoud van 

leefbaarheid. De Provincie Limburg wil de regionale bereikbaarheid voor de toekomst 

garanderen. De fiets is met de opkomst van de e-bike voor verplaatsingen tot 15 à 20 km in 

toenemende mate concurrerend voor de auto. De e-bike en speed pedelec kunnen over 

een grotere afstand en zelfs in heuvelachtig gebied de concurrentie aan met de auto. De 

speed pedelec wordt vooral gebruikt op afstanden van 15-40 km. In het kader van 

ketenmobiliteit is voor de fiets, in relatie met openbaar vervoer, een belangrijke rol 

weggelegd. 

In samenwerking met partners als gemeenten, fietsersbond en Zuid-Limburg Bereikbaar, 

Roermond-Bereikbaar en Trendsportal bepaalt de Provincie Limburg waar het rendement 

het grootste is om onze doelstellingen te verwezenlijken. Ook (de optimalisatie van) 

binnenstedelijke fietsverplaatsingen maakt hier onderdeel van uit. Dit resulteert in een 

aantal door de provincie Limburg geïnitieerde haalbaarheidsonderzoeken naar 

fietsverbindingen die mogelijk leiden tot een toename van utilitair fietsgebruik. 

Economie en toerisme

Accenten: toeristische en recreatieve beleving, vakantie, leefgenot, grenzeloze 

vrijetijdseconomie.

Ondanks het belang van de recreatieve fietser voor de toeristische sector, zet de provincie 

Limburg vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en leefbaarheid en de 

klimaatdoelstellingen in op het verder uitbouwen van een Euregionaal en bovenregionaal 

Limburgs utilitair fietsnetwerk. Om de grote Limburgse steden beter bereikbaar te maken 

voor forenzen en studenten, maar ook de recreatieve fietser kan deze fietspaden 

gebruiken.  Hierbij speelt dat er binnen de provincie Limburg al een uitgebreid recreatief 

fietsroutenetwerk bestaat.
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Recreatie, sport en gezondheid

Accenten: beweging, ontspanning, gezondheid, plezier.

Recreatie en leisure spelen een steeds grotere rol in de leefstijl van mensen. We worden 

met zijn allen steeds ouder, blijven langer vitaal en blijven daarom tot op hoge leeftijd actief 

in de maatschappij. Dit gaat samen met een duidelijke toename van het (recreatieve) 

fietsgebruik, ook onder ouderen. Fietsen wordt ook in het kader van een toenemend 

gezondheidsbesef steeds belangrijker gevonden. Zo worden lifestyle en gezondheid 

gecombineerd. Een zorgelijke ontwikkeling is dat jongeren daarentegen steeds  

minder bewegen.

De Provincie Limburgs stimuleert werkgevers om het woon-werkverkeer per fiets zo veel 

mogelijk te faciliteren. De gedachte is dat dit ook een gunstig effect heeft op het 

ziekteverzuim. Daarnaast wil de  Provincie Limburg jongeren (waaronder schoolgaande 

jeugd) prikkelen om vaker te fietsen. Ook de Stichting Limburg Cycling, actief op het 

gebied van gezondheid, sociale cohesie, branding, economie en toerisme, wordt hierin 

betrokken. 

Leefbaarheid en duurzaamheid

Accenten: klimaat, kwaliteit van de woonomgeving, verkeersveiligheid, reductie 

automobiliteit, bereikbaarheid, vitaal platteland.

We willen het duurzame fietsen en lopen stimuleren en de omvang van automobiliteit waar 

haalbaar reduceren. Met een verbeterde bereikbaarheid voor het langzaam verkeer dragen 

we bij aan de leefbaarheid in stedelijke gebieden en dorpen. Minder geluid en minder  

uitstoot van fijnstof, NO
x
 en CO

2
 dragen eveneens bij aan de kwaliteit en duurzaamheid van 

het leefgebied. Door de utilitaire Limburgse en Euregionale fietsverbindingen te verbeteren, 

stimuleert de Provincie Limburg het fietsgebruik en dus de bereikbaarheid én leefbaarheid. 

Voor de verbetering van de fietsveiligheid leggen we een verband met onze uitwerking van 

het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Aandachtspunten zijn daarbij onder andere de 

verkeersveiligheid van kwetsbare doelgroepen (jeugd en senioren), fietsvaardigheid 

(e-bikes) en afleiding in het verkeer (door smartphones).

Vanuit de leefbaarheidsgedachte zal bij de aanleg van fietsverbindingen eveneens aandacht 

besteed worden aan de bereikbaarheid van de in de nabijheid gelegen dorpskernen. 
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6 Provinciale fietsdoelstellingen 
2019 - 2023

Het fietsbeleid voor de collegeperiode 2019 – 2023 is in Limburg gericht op het 

bevorderen van het utilitaire fietsgebruik om de Limburgse bereikbaarheid en leefbaarheid 

te behouden en waar haalbaar te verbeteren met als belangrijke raakvlakken leefbaarheid, 

duurzaamheid, gezondheid, recreatie en sport. Ook zetten we in op verhoging van het 

fietsgebruik door de jeugdige fietser en veiligheid, met name van oudere fietsers. 

Door het fietsbeleid langs deze lijnen uit te werken geeft de Provincie Limburg ook 

invulling aan het Europese en landelijke klimaatbeleid. De Provincie Limburg is daartoe 

onder andere aangesloten bij Tour de Force, een landelijke samenwerking tussen 

overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die 

zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. 

Om het voor fietsbeleid beschikbare bedrag te verhogen, gaan we een beroep doen  op 

Rijkssubsidies en door de Europese Commissie gereserveerde gelden voor fiets.

Doelstellingen limburgs fietsbeleid 2019 - 2023

De doelstelling van het fietsbeleid van de Provincie Limburg is dat we, in lijn met het 

landelijke fietsbeleid, enerzijds het aantal fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017 met 

20% willen laten stijgen en anderzijds dat we meer mensen op de fiets willen krijgen voor 

het woon-werk verkeer. 

Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken zetten we in op:

 ■ het (verder) realiseren van een Euregionaal en bovenregionaal Limburgs utilitair 

fietsroutenetwerk tussen de grote steden, liefst via snelfietsroutes;

 ■ het (beter) bereikbaar maken van regio’s, de campussen, de economische toplocaties 

en de in de Euregio gelegen universiteiten, waarbij eveneens ingezet wordt op 

ketenmobiliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan OV-fietsparkeren, leenfietsen, goede 

fietsparkeervoorzieningen en OV-overstappunten (voor zowel bus en trein).

Fietsveiligheid en fietscomfort zijn belangrijke randvoorwaarden om het fietsgebruik te 

laten stijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende brede, goed onderhouden en vlakke 

fietspaden, het liefst zonder oponthoud. De opmars van de (snellere) elektrische fiets en de 

speed pedelec nemen we hierin mee.

Ook zet de Provincie Limburg in op gedragsbeïnvloeding en fietsstimulering met specifieke 

aandacht voor de utilitaire fietser, de jeugdige en de seniore fietser. Op het gebied van 

fietsveiligheid en gedragsbeïnvloeding gaan we de samenwerking met het ROVL aan.

Verder initieert de provincie Limburg een aantal haalbaarheidsonderzoeken naar 

fietsverbindingen, die leiden tot een toename van utilitair fietsgebruik. 
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Tevens staan we open voor gedragen en betaalbare innovatieve ideeën, bijvoorbeeld 

slimme verkeersregel-installaties waardoor de fiets voorrang krijgt op de auto of door met 

zonnepanelen verlichte fietspaden.

Monitoring is noodzakelijk om de juiste afwegingen te kunnen maken in de prioritering van 

projecten en om de voortgang in het bereiken van de doelstellingen te bewaken. Op deze 

wijze krijgen we een beeld van bijvoorbeeld  ongevallen, gebruik van routes en de 

onderhoudsstaat van de fietspaden. De Provincie Limburg zet in op een nieuw 

monitoringsprogramma, wat leidt tot betere en meer gedetailleerde fietsinformatie. Deze is 

onderdeel  van de integrale mobiliteitsmonitoring.

Wij bekijken deze opgaven binnen een context van andere, nauw samenhangende 

opgaven. Denk hierbij aan opgaven binnen de provinciale sociale agenda en met 

betrekking tot duurzaamheid. De gemeenten blijven belangrijk voor het maken van 

afspraken over de uitvoering.
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7 Prioritering Fietsbeleid

De nieuwe mobiliteitsaanpak inclusief het stimuleren van het fietsgebruik past binnen de 

bredere gebieds- en mobiliteitsopgaven in onze provincie. In het collegeprogramma 

“Vernieuwend Verbinden 2019 – 2023”  is opgenomen dat ingezet wordt op veilige, vlotte, 

betrouwbare, duurzame, grenzeloze en slimme mobiliteit. Daarvoor is een betere 

doorstroming nodig, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid en het vergroten van 

verkeersveiligheid. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van Limburg. 

Gelet op vorenstaande is voor het thema Fiets ingezet op de volgende prioritering. 

Daarbij wordt uitgegaan van een bijdrage aan de mobiliteitsdoelen zoals beschreven in de 

Mobiliteitsvisie “Slim op weg naar morgen” en wordt tevens afgewogen op basis van 

effectiviteit en efficiency. Dit laatste betekent dat grotere (gebruikers)aantallen en lagere 

kosten de voorkeur hebben:

1. Fietsveiligheid.

Fietsveiligheid is een randvoorwaarde om het fietsgebruik te laten stijgen. 

In het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar 12 provincies bij aangesloten zijn, is 

afgesproken dat iedere verkeersdeelnemer veilig thuiskomt. Om het stijgende aantal 

verkeersslachtoffers te verlagen is in nauwe samenwerking met het Rijk, de 

vervoerregio’s en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in 2018 het Strategisch 

Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) opgesteld. Doel is een trendbreuk te 

bereiken in verkeersveiligheid: nul verkeersslachtoffers.

2. Stimulering fietsgebruik door gedragsbeïnvloeding en promotie als onderdeel  

van slimme mobiliteit.

Slimme en duurzame mobiliteit is in het belang van Limburg. Een betere 

multimodale bereikbaarheid vergroot de aantrekkelijkheid van de regio voor 

bedrijven, instellingen en inwoners en versterkt daarmee de concurrentiepositie. 

Limburg wil daarom volop inzetten op de ontwikkeling van innovatieve, duurzame 

verkeersoplossingen.

3. Euregionale en bovenregionale Limburgse utilitaire (snelfiets-)routes  

tussen §grote steden. 

Met de verdere aanleg van een Euregionaal en Limburgs utilitaire (snelfiets-)

routenetwerk tussen grote steden kan aan de mobiliteitsbehoefte van fietsers, 

e-bikes en speed-pedelecs voldaan worden. 

Snelfietsroutes worden met name gebruikt door de utilitaire fietser en zijn een goed 

instrument om de bereikbaarheid en de doorstroming op een veilige en duurzame 

wijze te bevorderen. Met snelfietsroutes kunnen de verschillende doelgroepen op 

de fietspaden gefaciliteerd worden en daarmee de bereikbaarheid op een duurzame 

wijze verbeterd worden.
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4. Regionale utilitaire (snelfiets-)fietsverbindingen, utilitaire verbindingen die 

leiden tot het beter bereikbaar maken van campussen en in de Euregio gelegen 

universiteiten en voorzieningen ketenmobiliteit.

Vanuit de Limburgse ruimtelijke-economische ontwikkeling wordt de bereikbaarheid 

van de campussen en de in de Euregio gelegen universiteiten wenselijk geacht. 

Ketenmobiliteit, via de combinatie met het openbaar vervoer, is hierop een 

belangrijke aanvulling. De regionale utilitaire bereikbaarheid kent een lagere 

prioritering dan de Euregionale en bovenregionale Limburgse (snelfiets-)routes 

tussen grote steden i.v.m. de lagere gebruiksaantallen.

5. Lokale fietsmaatregelen.

Op lokaal niveau is de fiets voor veel verplaatsingen het meest aangewezen 

vervoermiddel. Dit vanwege de relatief geringe afstanden (<7,5 km). De gemeenten 

hebben een eigen verantwoordelijkheid om een goed fietsnetwerk te realiseren en 

behouden.
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8 Financiën voor Fiets

De binnen deze collegeperiode beschikbare middelen voor fiets zullen indicatief als volgt 

ingezet worden. Indien nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, kan deze 

verdeling wijzigen.

Budget beleidskader Fiets 2019-2023 Focus op Fiets

Intensiveringsmiddelen Fiets 2019-2023 € 25.000.000,00

Restant Uitvoeringsprogramma Fiets €   2.200.000,00

Gedragsbeïnvloeding € - 2.500.000,00

Onderzoek (haalbaarheidsstudies, monitoring) € -    750.000,00

Totaal beschikbaar voor fietsbeleid 2019-2023 € 23.950.000,00

Uitgangspunt hierbij is dat de provincie aan infrastructurele fietsprojecten een bijdrage 

levert maximaal 50%. 
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