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 1 Aanleiding  

 

Fietsen in Fryslân, het lijkt vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet. De afstanden die we 

af moeten leggen om op onze bestemming te komen, zijn vaak groter dan in overige delen 

van Nederland. Omdat de fiets als vervoermiddel zeker ook voordelen biedt, willen we de 

Friezen zoveel mogelijk verleiden de fiets als eerste keus in hun vervoer te zien. Of je nu 

naar school, werk of de winkel gaat. De brede welvaart in Fryslân wordt verbeterd door een 

tandje erbij te schakelen op ‘fiets’. Fietsen draagt niet alleen bij aan een goede gezondheid, 

ook voor het klimaat heeft fietsen een positief effect, zowel economisch als qua milieu. De 

fiets kent als vervoermiddel daarmee positieve neveneffecten die breder zijn dan alleen de 

verplaatsing die wordt gemaakt. Hiermee wordt aangesloten bij het bestuursakkoord  

Lok op 1. 

 

Diverse ontwikkelingen brengen ons tot de urgentie om het 15 jaar oude fietsbeleid1 van de 

provincie te herzien. Een integrale benadering is daarbij gewenst. Naast infrastructuur kijken 

we ook naar de effecten van de fiets op recreatie, de economie voor het MKB en wat de fiets 

kan betekenen voor de gezondheid van onze inwoners. 

 

In november 2019 ontvingen Provinciale Staten een brief van Gedeputeerde Staten waarin 

de beleidsbrief Fiets was opgenomen (kenmerk: 01710677). Middels dit stuk volgt de eerste 

fase: de startnotitie.  

 

  

 
1 Provincie Fryslân (2005), Fryslân Fytslân: nota voor het fietsverkeer 
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 2 Relevante trends 

 

In de provincie spelen een aantal zaken die invloed hebben op de positie van de fiets en die 

nieuwe kansen bieden. Hierin worden zij besproken.  

 

2.1  Ontwikkelingen 

Technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren de fiets een nieuwe stimulans 

gegeven. De elektrische fiets maakt het mogelijk om in een uur vijftien tot 40 kilometer te 

kunnen fietsen met een beperkte fysieke inspanning. Dit biedt kansen. De (elektrische) fiets 

lijkt hiermee een goed alternatief als vervoermiddel voor woon-werkverkeer en door de 

trapondersteuning weer populairder onder de ouderen. Vanuit het Klimaatakkoord worden 

maatregelen getroffen om de uitstoot te beperken waarbij de fiets ook een goed voorbeeld is 

om meer mensen zich op een duurzamere manier laten verplaatsen al dan niet in combinatie 

met het openbaar vervoer.  

 

Desalniettemin werd in het Monitoringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018 geconcludeerd 

dat er een afname is van het fietsgebruik in Fryslân. Zowel op de telpunten op de fietspaden, 

maar ook in de data van de CBS was een daling van het fietsgebruik zichtbaar. Uit 

onderzoek2 blijkt dat er sprake is van een constant beeld van het aandeel fiets op de totale 

keus van vervoersmiddelen, maar dat het aantal absolute fietsverplaatsingen wel afneemt. 

Dat kan te maken hebben met een verandering in de bevolkingssamenstelling (minder 20-65 

jarigen, meer 65-plussers) en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

 

Ook bij de jongeren is een verschil te zien: er is een afname te zien onder het aantal 

fietsende kinderen naar de basisschool, maar juist een flinke toename onder middelbare 

scholieren. Dat kan te maken hebben met de spreiding van de scholen, dat bijvoorbeeld 

basisscholen verder liggen en dat kinderen als autopassagier meegaan. Het 

onderzoeksbureau concludeert dat er nog winst valt te behalen in het aantal werknemers dat 

dagelijks naar werk fietst, want dat aandeel (tot 3,75 km) lijkt in Fryslân wat af te nemen.  

Er wordt geadviseerd dat de provincie de rol, naast beheerder van infrastructuur, kan pakken 

om het fietsgebruik in de provincie te stimuleren als aanjager. Hiervoor is het nodig om met 

diverse stakeholders invulling te geven aan het fietsbeleid. Het proces rondom de 

beleidsbrief Fiets is hier dan ook een actie uit. Een toekomstig doel in de beleidsbrief Fiets 

kan dan bijvoorbeeld zijn om in te zetten op een groter aantal fietskilometers dan de 7%3 van 

de modal split nu in Fryslân. Dat zou kunnen betekenen dat bij een toename meer mensen 

de fiets pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto of het openbaar vervoer.  

 

2.2  Veiligheid en gezondheid 

Naast een vanzelfsprekende kans voor de fiets, moet er echter ook aandacht zijn voor de 

fietsveiligheid. Landelijk is echter een toename van veelal (eenzijdige) fietsongevallen te zien 

waarbij vooral oudere fietsers vaker betrokken lijkt te zijn en extra kwetsbaar is. De visie uit 

de Beleidsbrief Fiets moet leiden tot een brede stimulans van het fietsgebruik met positieve 

neveneffecten voor het klimaat, de gezondheid, de lokale economie en het toerisme. Of 

iemand nu jong of oud is, naar werk fietst of lekker geniet van het landschap. Het fietsen in 

Fryslân moet vanzelfsprekend zijn en draagt daarmee ook bij aan de brede welvaart van 

onze Friezen4. Daar komt bij dat iemand die dagelijks naar werk fietst, minder vaak 

ziekteverzuim5 heeft waaruit blijkt dat fietsen bijdraagt aan een fitte bevolking.  

 

 
2 Mobycon (2020), Onderzoek fietsgebruik Fryslân 
3 Provincie Fryslân (2019): Monitoringsrapportage Verkeer en Vervoer 2018 
4 Resultaat 31: er zijn projecten uitgevoerd die de sociale leefbaarheid in Fryslân versterkt hebben. 
5 TNO (2009). Regelmatig fietsen naar werk leidt tot lager ziekteverzuim. 
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 2.3  Economische effecten 

Fryslân is een van de weinige provincies in Nederland waar een grote fietsenfabriek staat. In 

Heerenveen staat de fietsenfabriek van de Accell Group waar onder andere de fietsen van 

Batavus en Koga worden geproduceerd. Naast de fietsenfabriek telt Fryslân ook enkele 

tientallen fietsenmakers en rijwielhandelaren die de fietsen verkopen of repareren. Dit houdt 

in dat een deel van de Friese bevolking werkgelegenheid vindt in de fietsenbranche. 

Landelijk is de trend dat het aantal fietsenzaken stijgt6 omdat het fietsen populairder wordt. 

Daar komt bij dat ook er sprake is van een verschuiving van het koopgedrag in het aantal 

verkochte fietsen7. Van het aandeel verkochte fietsen in 2019 was de elektrische fiets de 

meest verkochte.  

 

Niet alleen op het produceren en het onderhouden van de fiets kan geld worden verdiend, 

ook op andere fronten. Het fietstoerisme kan zorgen voor inkomsten. De horeca profiteert 

van fietsers die een dagtochtje maken en kiezen voor een terras met koffie en appelgebak: 

zo blijkt namelijk uit cijfers dat bij een gemiddelde recreatieve dagtocht per persoon € 3,308 

wordt uitgegeven. Op die manier kan ook de fiets bijdrage aan de economie in Fryslân. Met 

de uitwerking van de beleidsbrief Fiets is het mogelijk een inschatting te maken wat de 

bijdrage van de fiets is aan de Friese economie. Zo kan gekeken worden op welke fronten 

het aandeel van fietsinvesteringen en ‘kopjes koffie’ vergroot kan worden.  

 

2.4  Recreatie en toerisme 

Het Friese recreatieve netwerk wordt al een aantal jaar op rij door het Landelijk Fietsplatform 

beoordeeld als het beste fietsnetwerk van Nederland met een maximale score van vijf 

sterren9. De Marrekrite heeft hier samen met de gemeenten een groot aandeel in door een 

groot fietsnetwerk op orde te hebben van ruim 3.000 kilometer. In 2018 en 2019 is het 

Fietsnetwerk in Fryslân vernieuwd met nieuwe kaarten, routes en borden. Het maakt Fryslân 

een aantrekkelijke fietsprovincie met een goede beoordeling uit het Landelijk Fietsplatform.  

 

In het proces van de beleidsbrief Fiets sluiten we aan bij de nota Gastvrij Fryslân 2028 

waarbij aandacht is voor de dagrecreatie en meerdaagse fietstochten in de provincie. Zoals 

ook bij de Economische effecten beschreven levert het fietstoerisme inkomsten op voor de 

horeca en eigenaren van accommodaties. Daarnaast is het mooi om de provincie te leren 

kennen op de fiets in een rustig tempo, omdat ook zo genoten kan worden van het Friese 

landschap. 

 

2.5  Rol provincie 

De provincie Fryslân bestaat uit 18 gemeenten, waarvan vier Waddeneilanden. Dat maakt 

voor het gemak 19 wegbeheerders die naast auto-infrastructuur ook fietsinfrastructuur 

beheren. De rol van de provincie in het fietsbeleid kan die van een aanjager zijn, om 

gemeenten te stimuleren om aan de slag te gaan met fietsbeleid en investeringen in veilige 

en praktische fietsinfrastructuur. Het is logisch dat de provincie Fryslan deze rol kan pakken, 

omdat zij het overzicht kan bewaren tussen de gemeenten en letterlijk de verbinding kan 

leggen. Door het gesprek aan te gaan en de wensen aan elkaar te koppelen kan er voor 

gezorgd worden dat gemeenten meer gaan inzetten op de fiets. 

 

  

 
6 https://www.tweewieler.nl/ondernemen/nieuws/2018/09/daalt-het-aantal-fietsenwinkels-10136131 
7 https://www.raivereniging.nl/artikel/marktinformatie/branche-analyses/brancheanalyse-fietsen.html 
8 https://www.fietsplatform.nl/fietsrecreatiemonitor/cijfers  
9 https://www.fietsplatform.nl/nieuws/friesland-en-zeeland-de-fietsregio-s-van-2019 

https://www.tweewieler.nl/ondernemen/nieuws/2018/09/daalt-het-aantal-fietsenwinkels-10136131
https://www.raivereniging.nl/artikel/marktinformatie/branche-analyses/brancheanalyse-fietsen.html
https://www.fietsplatform.nl/fietsrecreatiemonitor/cijfers
https://www.fietsplatform.nl/nieuws/friesland-en-zeeland-de-fietsregio-s-van-2019
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 Dit hoeft niet altijd te gaan over de fysieke infrastructuur. De provincie is ook verantwoordelijk 

voor recreatie en toerisme en bewaart overzicht op het gebied van leefbaarheid. De kennis 

en ontwikkelingen die op deze domeinen worden opgedaan, kunnen worden ingezet voor het 

versterken van het fietsbeleid van en in de provincie.  

 

Daarnaast is de provincie zelf ook nog beheer van 200 kilometer aan fietspad en een gelijk 

aantal parallelweg waar ook fietsers op zitten. De insteek van de beleidsbrief Fiets is om het 

fietsen in de provincie te stimuleren en niet specifiek te richten op haar eigen infrastructuur. 

Natuurlijk hebben bepaalde keuzen wel invloed op de inrichting van het provinciale fietspad.  

 

2.6  Coronacrisis 

Ondanks dat de coronacrisis persoonlijke, economische en medische nadelen kent, biedt het 

ook kansen om bijvoorbeeld in te zetten op andere vormen van mobiliteit. Vanwege de 

coronacrisis roept de Rijksoverheid op mensen tot acht kilometer te laten fietsen. De urgentie 

om 1,5 meter fysieke afstand te bewaren, is niet altijd mogelijk in het openbaar vervoer. De 

omstandigheden maken het mogelijk om de fiets aan te prijzen als een goed alternatief over 

de korte afstanden. Het maakt de fiets aantrekkelijker. De verwachting is dat de coronacrisis 

van tijdelijke aard is, maar omdat er een zekere urgentie in de maatregelen zit, kan er sprake 

zijn van een positieve ervaring door vaker te gaan fietser. Op die manier kunnen de 

maatregelen uit de coronacrisis zorgen voor een (tijdelijk) veranderend mobiliteitsbeeld. 

 

2.7 Beoogde doelstellingen 

In een ambtelijke bijeenkomst met vijftien verschillende beleidsdomeinen zijn begin maart 

2020 gesprekken gevoerd. Aan de orde kwam voornamelijk op welke wijze de fiets een 

integrale betekenis kan hebben in Fryslân. Dat heeft geleid tot onderstaande doelstellingen 

waarmee het proces voor de beleidsbrief richtinggevend kan zijn.  

 

 

 Vergroten, behouden en verbeteren mobiliteit ouderen10,11 

 Dorpen en steden op de fiets verbinden 

 Elke Fries kan beschikken over een fiets en kan veilig fietsen 

 In Fryslân is de fiets een veilig en schoon alternatief voor de auto, ook voor naar school of werk  

 De fiets verbindt mensen tegen eenzaamheid 

 De fiets is het middel bij uitstek om te genieten van het landschap12,13 

 Friezen met de fiets dagelijks dertig minuten te laten bewegen 

 De fiets heeft een positieve impact op de Friese economie 

 Inzet om een internationale wielerronde naar Fryslân te halen14 

 

  

 
10 Resultaat 26: in het te voeren beleid houden we integraal rekening met de demografische veranderingen, waarbij de Staten geïnformeerd worden over de uitvoering.  
11 Resultaat 32: er is duidelijkheid over de betekenis van Blue zone voor Fryslân. 
12 Resultaat 12: we betrekken de gevolgen voor het landschap in al onze (beleids)keuzes. 
13 Resultaat 50: de groei in het Friese recreatie en toerisme is bijgebogen naar ‘slimme groei’. 
14 Resultaat 34: Fryslân zet zich in voor het binnenhalen van internationale topsportevenementen, waaronder een internationale wielerronde. 
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 3 Context  

 
Het nu geldende fietsbeleid van de provincie Fryslân stamt uit 2005. Ondanks de sterke 

uitgangspunten is het van belang dat het document herzien wordt. Ontwikkelingen maken 

het document verouderd, zoals dat het document nog stamt uit de tijd van voor de 

elektrische fiets. In combinatie met de ambitie van het huidige college om in 2023 minimaal 

vier snelfietsroutes te realiseren15 (resultaat 41 uit het Bestuursakkoord), is het een logische 

stap om ook het fietsbeleid van de provincie te herzien en toekomstbestendig te maken. In 

november 2019 heeft Provinciale Staten een brief ontvangen over de planning van de 

beleidsbrieven, waarbij ook de beleidsbrief Fiets was opgenomen.  

 

Het provinciale verkeers- en vervoersbeleid wordt daarbij ook herzien. Er wordt een nieuw 

Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) ontwikkeld met brede aandacht alle 

mobiliteitsvormen. In het proces wordt nagedacht op welke wijze het vervoerssysteem in 

Fryslân toekomstbestendig gemaakt kan worden en welke ontwikkelingen daar invloed op 

hebben. Zowel het proces van de beleidsbrief Fiets als van het RMP kunnen profijt van 

elkaar hebben omdat gedurende dezelfde tijd gesproken wordt over de toekomst van 

mobiliteit in Fryslân. Daarnaast wordt op dit moment ook gewerkt aan de ontwikkeling van de 

beleidsbrief Fiets. Hierover vindt nauw afstemming plaats. 

 

Het is wenselijk om het proces van de ontwikkeling van de snelfietsroutes los te koppelen 

van de beleidsbrief Fiets. Met de gemeenten in Fryslân heeft in het voorjaar van 2020 een 

proces plaatsgevonden om te komen tot concrete snelfietsroutes, waarbij uiteindelijk een 

aantal beoogde routes verder worden onderzocht. Wanneer uiterlijk in 2023 minimaal vier 

routes fysiek gerealiseerd moeten zijn, dan moet in de loop van 2020 besloten worden welke 

routes realiseer- en haalbaar zijn om vervolgens procedures te kunnen starten en 

financiering te regelen. De intentie is om in de beleidsbrief Fiets te focussen op het 

stimuleren van fietsen in Fryslân (doel) en dat kan met snelfietsroutes (middel).  

 

3.1 Wie doet met ons mee? 

Onderstaand overzicht omschrijft de partijen die betrokken worden in het proces om te 

komen tot een goede beleidsbrief Fiets. Hierin is het onderscheid gemaakt aan partijen in de 

provinciale organisatie en partijen daarbuiten.  

 

Interne beleidsterreinen Externe partijen 

 Sport 
 Economie 
 Recreatie en toerisme 
 Leefbaarheid en krimp 
 Openbaar Vervoer 
 Verkeersveiligheid en -

gedrag 
 Provinciale Waterstaat 
 Mobiliteit 
 Onderwijs 

 Fracties Provinciale Staten 
 Mienskip  
 Gemeenten 
 Rijk 
 Europa16 
 SportFryslân 
 Belangenorganisaties (o.a. Fietsersbond, ANBO, VVN) 
 Natuurorganisaties 
 Marrekrite 
 Merk Fryslân 
 Fietshandelaren 
 Wielerverenigingen 
 Organisaties van wielerevenementen 
 Bloeizone Fryslân 

 
15 Resultaat 41: er zijn minimaal vier hoofdfietsroutes over langere afstand gerealiseerd.  
16 Resultaat 59: we halen minimaal 130 miljoen aan Europese middelen binnen die bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân. 
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 4 Ambitie: de provinciale benadering van het vraagstuk 

 
De beleidsbrief Fiets gaat gelden als een nieuw beleidsstuk dat de nota Fryslân Fytslân 

herziet. Er wordt dus nieuw beleid gemaakt. Het proces om te komen tot de beleidsbrief loopt 

parallel aan dat van het RMP waarmee de input van de beleidsbrief, ook opgenomen wordt 

in het RMP.  

 

4.1 Beleid of niet? 

Om de Beleidsbrief Fiets een actueel en relevant document te laten zijn, wordt vanuit een 

brede hoek geïnventariseerd welke ontwikkelingen op het beleidsterrein aanwezig zijn. Dit 

kunnen ontwikkelingen zijn waar wij als provincie op kunnen inspelen of dat we overlaten 

aan de markt of mienskip zelf. De beleidsbrief Fiets moet een actueel en toekomstbestendig 

beleidsstuk worden dat ook toont op welke wijze de provincie als gebied profijt heeft van het 

fietsen. Dat gaat niet alleen over de fiets op infrastructuur, maar ook wat de fiets teweeg 

brengt in de economie, gezondheid en leefbaarheid. De beleidsbrief Fiets kan als nieuw 

beleid aanhaken bij diverse onderwerpen die spelen binnen de provincie en wordt daarmee 

een integraal gedragen stuk.  

 

Ook met de markt, mienskip, belangenorganisaties en politiek willen wij in gesprek over het 

fietsen. Welke kansen kunnen we benutten op het gebied van fietsen? Waarop willen de 

partijen in Fryslân de komende jaren zich op inzetten? Door te kiezen voor een gezamenlijk 

proces ontstaat een beleidsstuk dat voor de vaststelling al kan rekenen op brede draagvlak 

in de mienskip. Hierbij is het aandachtspunt dat de Statenleden niet geïnformeerd worden 

met een startnotitie om vooraf het proces al keuzes te maken, maar in het open planproces 

aansluiten net als andere genoemde partijen en op die wijze interactief te komen tot een 

gedragen input voor de beleidsbrief. 

 

Relatie met andere processen 

Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de startnotitie voor de beleidsnota 

Sport. Fietsen is een vorm van bewegen en draagt bij aan een gezonde bevolking. Sport is 

een breed onderwerp dat naar verwachting breder wordt ingestoken dan alleen het 

bewegen. Gedurende het proces met de beleidsbrief Fiets moet een lijn getrokken worden 

welk beleidsstuk waar over gaat. Dit moet voorkomen dat de stukken over hetzelfde gaan of 

elkaar tegenspreken, maar elkaar juist wel versterken.  

 

Ook wordt gewerkt aan het Mobiliteitsprogramma waarin gesproken wordt hoe de inzet van 

de provincie de komende jaren is op het gebied van het Friese verkeer en vervoer. De 

verwachting is dat binnen twee jaar dat het Mobiliteitsprogramma wordt afgerond. De 

beleidsbrief Fiets is naar verwachting eerder klaar. Om die reden kan het proces van de 

beleidsbrief de input voor het Mobiliteitsprogramma voor het onderdeel mobiliteit met fiets 

versterken.  

 

Allesomvattend is er de Omgevingsvisie. Ook in de Omgevingsvisie wordt gesproken over de 

kansen die de fiets biedt om mensen te laten verplaatsen en hiermee de bereikbaarheid te 

vergroten of de kansen om de mienskip op die manier te laten genieten van het landschap. 

De Omgevingsvisie is een vrij abstract document waarin in hoofdlijnen wordt gesproken. De 

beleidsbrief Fiets kan juist meer de diepte in. 
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 Draagvlak 

In de organisatie wordt ambtelijk en bestuurlijk bij de gedeputeerden draagvlak gevoeld om 

het fietsbeleid van de provincie integraal aan te pakken. Ambtelijk bleek bijvoorbeeld uit de 

werksessie begin maart 2020 waarbij ruim vijftien verschillende beleidsvelden vanuit de 

provinciale organisatie waren betrokken en allen de urgentie voelden om samen te werken. 

Nu heeft het ene beleidsveld een dichtere relatie met het onderwerp (wegbeheerder, 

recreatie, infrastructuur), maar zijn onderwerpen van wat verder ook interessant om de 

koppelkansen te zoeken (leefbaarheid, bloeizone, openbaar vervoer).  
 

4.2 Alternatieven of scenario’s 

Gebruikelijk is het om in de startnotities scenario’s op te nemen waar Provinciale Staten een 

keuze in kunnen maken. Het voorstel is echter om het proces van de beleidsbrief Fiets 

anders aan te pakken. In plaats van aan de voorzijde kaders aan te wijzen, wordt 

voorgesteld om een open proces te starten. Een proces waarin de actoren op pagina 5 

worden betrokken. Gedurende bijeenkomsten worden experts uit het vakgebied gevraagd 

hun visie te geven op de ontwikkeling en effecten van de fiets de afgelopen jaren en hun 

toekomstperspectief voor Fryslân.  

 

Beoogd proces 

Het aantal aangesloten beleidsdomeinen rondom de beleidsbrief Fiets is groot. Bovendien 

heeft de mienskip en het bedrijfsleven in Fryslân ook relevante informatie over het fietsen in 

de provincie. Denk aan het toerisme, de fietsenmakers en de belangenvertegenwoordigers. 

Een open proces met een open gesprek moet er toe leiden om inzichtelijk te krijgen waar de 

ontwikkelingen de komende jaren in de provincie liggen en op welke wijze de fiets daarin een 

betekenis kan zijn. Daarin kan ook de trechtering plaatsvinden hoe breed de beleidsbrief 

Fiets moet worden opgesteld.  

 

Het plan is om hier innovatieve bijeenkomsten voor te organiseren met stakeholders die 

openbaar toegankelijk zijn. Iedereen kan en mag wat vinden van het fietsbeleid van de 

provincie. Vervolgens zal afgewogen moeten voor welke aandachtsgebieden de provincie 

een rol kan hebben of dat dat bijvoorbeeld aan de markt kan worden overgelaten. Zaken 

hierin benoemd, worden opgenomen in de nieuwe beleidsbrief Fiets die vervolgens vast 

wordt gesteld door Provinciale Staten. 

 

Dit is anders dan vooraf scenario’s op te stellen. De rol van Provinciale Staten wordt 

nadrukkelijker omdat Gedeputeerde Staten ook de fracties in Provinciale Staten uitnodigt om 

mee te denken in het nieuwe beleid.  

 

Voorgesteld resultaat 

De Beleidsbrief Fiets wordt hét document dat beschrijft hoe de provincie Fryslân 

koppelkansen wil benutten om de fiets in Fryslân onder de aandacht te brengen. In de 

beleidsbrief wordt genoemd hoe de fiets op actuele ontwikkelingen uit verschillende 

domeinen een rol kan spelen en welke maatregelen getroffen kunnen worden om hier op aan 

te haken. Het slaat de handen ineen om te komen hoe de fiets kan bijdragen aan het geluk 

en de mobiliteit van mensen, maar ook aan gezondheid, sport, leefbaarheid, ontspanning en 

recreatie. Bovendien moeten ook de ondernemers kunnen profiteren van de effecten van de 

fiets in Fryslân. De beleidsbrief omvat een analyse van de ontwikkelingen, hoe wij als 

provincie daar op in kunnen spelen en welke richting wij in Fryslân de komende jaren op 

wensen te gaan. Bovendien wordt in het proces ook gekeken naar op welke manier er 

financiën (regionaal, landelijk of Europees) beschikbaar zijn om bij de ambitie waar te 

maken.   
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 5 Planning  

 

De onderstaande tabel toont de planning rondom de Beleidsbrief Fiets.  

 

Maand Actie 

maart 2020 Interne ambtelijke verkenningssessie, schrijven bestuurlijke ‘two-pager’ 

april 2020 ‘Two-pager’ bespreken met gedeputeerden en bespreken planning 

mei 2020 Herschrijven van de ‘two-pager’ tot een startnotitie. 

juni 2020 Behandeling startnotitie Beleidsbrief Fiets tijdens GS-vergadering op 30 juni. 

zomer 2020 Inzichtelijk maken relevante ontwikkelingen die als basis kunnen dienen en mee worden 
genomen in de werksessies 

oktober 2020 Behandeling startnotitie Beleidsbrief Fiets tijdens PS-vergadering op 21 oktober 

november 2020 (Innovatieve) Interne werksessie omtrent ontwikkelingen op gebied van fiets of relatie met 
fiets, bepalen richtingen beleidsbrief met bestuurders (PS). Ook inzichtelijk maken effecten 
financiën op ‘fiets’. 

december 2020 Externe werksessie omtrent het benutten van kansen rondom de fiets en beschrijven van 
ontwikkelingen uit mienskip, markt en politiek.  

januari 2021 Uitwerking van werksessies tot een conceptvariant 

voorjaar 2021 Behandeling ‘beleidsbrief Fiets’ in GS 

rond de zomer 2021 Behandeling ‘beleidsbrief Fiets’ in PS 

 

Disclaimer bij de planning 

Op het moment van schrijven van deze startnotitie, halverwege juni 2020, lijkt er 

versoepeling in de coronamaatregelen te ontstaan. Vanaf 1 juli 2020 zijn grotere 

bijeenkomsten tot 100 personen mogelijk. Ook in de provinciale organisatie wordt er gewerkt 

om urgente bijeenkomsten in het provinciehuis toe te staan, mits de 1,5 meterregel 

gehanteerd kan worden. Dit is echter wel onderhevig aan de ontwikkeling van het 

coronavirus en de daaropvolgende maatregelen. Per maand wordt gekeken wat de stand 

van zaken is en wat de daarop geldende richtlijnen zijn. Binnen deze kaders zal gepoogd 

worden een interessante en productieve bijeenkomst te organiseren die recht doet aan het 

beleidsproces en informatie oplevert voor het vervolg.  
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 6 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 

 

Provinciale Staten hebben in juni 2019 een motie aangenomen waarbij in startnotities 

aandacht dient te worden besteed aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit hoofdstuk 

beschrijft in hoeverre de startnotitie van de Beleidsbrief Fiets kan bijdragen aan de 17 

doelen. Daarnaast beschrijft de Monitor Brede Welvaart van het CBS voor de provincie 

Fryslân de waarde van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

  

 

Geen armoede 
Armoede wordt uitgedrukt in geld. Maar het niet hebben van geld kan ook leiden tot een 
beperkte mobiliteit. De fiets is na het lopen een toegankelijk vervoermiddel. Samen met doel 10 
kan gezorgd worden om de drempel om te gaan fietsen zo laag mogelijk worden gemaakt. 

 

Geen honger 
Geen betrekking op het onderwerp. 

 

Goede gezondheid en welzijn 
Wie fietst, die beweegt. Onderzoek toont aan dat wanneer werknemers naar werk fietsen dat 
jaarlijks 1 tot 2 ziektedagen scheelt. Door mensen dagelijks dertig minuten te laten bewegen en 
fiets hier onderdeel van te laten zijn, wordt bijgedragen aan een goede gezondheid. 

 

Kwaliteitsonderwijs 
De fiets is een belangrijk vervoermiddelen om te komen op een basis-, middelbare of 
hogeschool. Aandacht voor fietsen draagt bij aan het goed kunnen organiseren van bereikbaar 
en goed onderwijs in Fryslân. 

 

Gendergelijkheid 
Geen betrekking op het onderwerp. Fietsen is mogelijk voor iedereen. 

 

Schoon water en sanitair 
Geen betrekking op het onderwerp. 

 

Betaalbare en duurzame energie 
Wanneer meer mensen gaan fietsen, zorgt dat voor een kleinere claim op fossiele 
brandstoffen en minder uitstoot op de aarde. Fietsen is een duurzame variant, waarbij het 
productieproces van fietsen energie vraagt. Dit proces kan duurzaam plaatsvinden.  

 

Eerlijk werk en economische groei 
Fryslân kent één fietsfabriek en tientallen fietsenwinkels. Daarnaast levert de fiets inkomsten 
op voor de toeristische sector en de horeca. Het is belangrijk dat de fiets een bijdrage heeft aan 
de Friese economie zodat het geld in de provincie blijft rollen.  

 

Industrie, innovatie en infrastructuur 
Wie wil fietsen, heeft infrastructuur nodig. Ook moet een fiets gemaakt worden. Het zijn 
voorwaarden om te kunnen fietsen waarbij ook in Fryslân partijen zijn die hier een bijdrage aan 
kunnen leveren.  

 

Ongelijkheid verminderen 
Een fiets discrimineert niet. Wel wanneer mensen onvoldoende financiën hebben om een fiets 
te kopen. Friesland kent initiatieven waarbij oude fietsen opgeknapt worden en  kosteloos ter 
beschikking worden gesteld aan minima.  
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Duurzame steden en gemeenschappen 
Het stimuleren van fietsen gaat gepaard met ook het verbeteren van de aandacht voor 
fietsveiligheid. Dit kunnen wij als provincie stimuleren door veilige infrastructuur in onze 
steden en dorpen waarbij de fiets aandacht krijgt. 

 

Verantwoorde consumptie en productie 
Nederland heeft meer fietsen dan inwoners. Een overproductie van ongebruikte fietsen is niet 
wenselijk. De vraag is of de provincie Fryslân hier verantwoordelijk is, maar wie fietsen 
stimuleert dient hier ook rekening mee te houden.  

 

Klimaatactie 
Fietsen is een duurzame manier van verplaatsen. Als meer mensen de overstap maken van de 
auto naar de fiets, levert dat een vermindering van de klimaatbelasting op. Dat is waar wij met 
fietsstimulering naar toe willen.  

 

Leven in het water 
Geen betrekking op het onderwerp. 

 

Leven op het land 
Als mens zijn wij rentmeester van onze aarde. Bewust omgaan met de bouw van nieuwe 
fietspaden is wenselijk, waarbij wordt nagedacht over hoe nieuwe infrastructuur en het 
fietsgebruik een zo klein mogelijke invloed heeft op de aarde.  

 

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 
Fietsen verbindt. Het brengt mensen op plaatsen waar zij kennis kunnen opdoen en 
onderhouden, elkaar kunnen ontmoeten of problemen kunnen oplossen. De fiets maakt 
onderdeel uit van de schakel van een sterke en veilige leefomgeving. 

 

Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
Het verbeteren van de fietsveiligheid en meer mensen op de fiets krijgen is een actie die wordt 
uitgevoerd door de Friese overheden, maar ook belangenorganisaties en de recreatieve en 
sportieve sectoren worden betrokken. De fiets is in dat opzicht een verbindend vervoermiddel. 

 


