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Sa m e nv at ti ng
In de motie van de gemeenteraad (welke op 13 novem ber 2012 is aangenomen) is
aangegeven dat "voor het in aanmerking komen van de prijs "Fietsstad 2014" de
noodzaak bestaat tot het vaststellen van een vernieuwend en ambitieus fietsbeleid.
Om tot een vernieuwend en ambitieus fietsbeleid te komen, is vervolgens een
startnotitie opgesteld, welke op 19 april door de gemeenteraad is vastgesteld.
Fietsbeleid is van belang. De fiets neemt namelijk een belangrijke plaats in, in de
Nederlandse m aatschappij. Van alle verplaatsingen wordt gemiddeld 26% per fiets
gemaakt. De gemeente Dordrecht wil een vitale stad zijn, waarbij duurzaamheid,
gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en economie hoog in het vaandel staan. Een
hoog fietsgebruik draagt daar aan bij.
In de nieuwe fietsnota "Dordt fietst verder" zijn de am bities verwoord om het fietsen
in Dordrecht te stimuleren. Om deze am bities te kunnen realiseren, zijn maatregelen
en acties in de fietsnota beschreven, die in het bijbehorende uitvoeringsprogramma
verder zijn uitgewerkt. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een concreet
maatregelen pakket voor de periode 2014/2015 en een reservelijst m et zinvolle
maatregelen en acties waar op dit mom ent nog geen financiële dekking voor is. Deze
reservelijst vormt het uitgangspunt bij toekomstige actualisaties van het
uitvoeringsprogram ma.
Het fietsbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in
nauwe samenwerking met de Fietsersbond, de Regionale Projectgroep
Verkeersveiligheid (RPV), de politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN), de VVV,
Parkschap NP De Biesbosch, de GGD, Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en
W ielervereniging de Mol. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met de
Drechtsteden gemeenten en de provincie.
Het
1.
2.
3.
4.
5.
6.

college stelt voor om:
kennis te nemen van de evaluatie van het huidige fietsbeleid "Dordt fietst déôr"
de fietsnota 'Dordt fietst verder" als beleidskader vast te stellen;
kennis te nem en van de maatregelen 1 t/m 9 van het uitvoeringsprogram ma
20 14 /2 01 5;
het college opdracht te geven om de maatregelen 10 t/m 15 van het
uitvoeringsprogram ma 2014/2015 uit te voeren;
maatregel 16 van het uitvoeringsprogramm a 2014/2015 bij de afweging van de
Kaderbrief 2015/Begroting 2015 m ee te nemen;
de MOTIE Mli fietsbeleid Dordrecht als afgehandeld te beschouwen.

1. Wat is de aanleiding?
Op 13 november 2012 heeft u ingestemd m et de MOTIE fietsbeleid Dordrecht,
waarin u het college verzoekt om in 2013 met een nieuwe nota fietsbeleid te kom en.
Vervolgens is een startnotitie opgesteld welke op 19 april door u is vastgesteld. In de
startnotitie is aangegeven dat de volgende deelproducten worden opgesteld:
1. een evaluatie van het huidige fietsbeleid "Dordt fietst déôr" (bijlage 1);
2. een nieuwe fietsnota "Dordt fletst verder" (bijlage 2);
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3. een uitvoeringsprogramma (bijlage 3).
In de bijlagen bij dit raadsvoorstel treft u deze docum enten aan.
2. Wa t wi ll en we b er ei ke n?
Een toename van het fietsgebruik heeft een positief effect op het economisch
functioneren van de binnenstad, winkelcentra en voorzieningen. Ook kan door een
toename van het fietsgebruik de druk op parkeervoorzieningen verminderen.
Daarnaast draagt een goed fietsklimaat positief bij aan het verbeteren van de
luchtkwaliteit, het verm indering van geluidhinder, het vergroten van de sociale
veiligheid en niet in de laatste plaats de gezondheid en het bevorderen van gezond
gewicht.
De gemeente Dordrecht wil een vitale stad zijn, waarbij duurzaamheid, gezondheid,
leefbaarheid, veiligheid en economie hoog in het vaandel staan. Een hoog
fietsgebruik draagt daar aan bij. Daarbij is het van belang om tijdig in te spelen op
trends en veranderende behoeften. De gem eente Dordrecht heeft daar de afgelopen
jaren nog onvoldoende op ingespeeld. Daardoor is het fietsgebruik in Dordrecht
aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde.
Het relatief lage fietsgebruik en de veranderde behoeften op het gebied van fietsen
vragen om een nieuwe im puls. Bewoners moeten meer stimulansen krijgen om te
fietsen. Hiervoor is er een vernieuwend en meer integraal fietsbeleid worden
opgesteld. De nieuwe fietsnota is integraal doordat deze is afgestemd op andere
beleidsvelden zoals duurzaamheid, milieu, gezondheid, sport, recreatie, cultuur,
stedenbouw en economie. Het fietsbeleid kan daarbij beschouwd worden als middel
om ook ambities voor deze beleidsvelden te realiseren.
Een nieuwe impuls betekent dat de beleidsinspanningen moeten resulteren in een
toename van het fietsgebruik. Om een echte fietsstad te zijn, moet het fietsgebruik
hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Voor het beleidsplan is dan ook de volgende
doelstelling geform uleerd:

De gemeente Dordrecht wil dat in het jaar 2024 het aandeel fiets in de "modal split"
is gestegen van 21% maar 30%.
Daarnaast wil de gemeente zich meer als fietsstad positioneren. Om dit te
benadrukken, wil de gemeente in het kader van 800 jaar Dordrecht gaan voor de
titel Fietsstad 2020".
Om de doelstelling te bereiken, wordt ingezet op de volgende beleidsthem a's: Het
hoofdfietsnetwerk, het recreatief fietsnetwerk (en gezondheid), verkeersveiligheid
voor de fiets, de fiets als schakel in de vervoersketen, fietsparkeren, het
verminderen van fietsendiefstal, de fiets bij stedelijke ontwikkeling, duurzaam heid
en prom otie van de fiets.
In de nieuwe fietsnota zijn voor deze beleidsthema's afzonderlijke doelen verwoord.
In de onderstaande tabel zijn deze doelen weergegeven.
Be le id st he ma

In het jaar 2024 is de reistijd op de Oude-Maas-Merwede Route en
Hartroute afgenomen.

fietsnetwerk

Het hoofd-

Doelst elling

as pec ten c omfort en s nelheid toegenomen van een 6,7 (in 2013) naar
een 7,3.
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Beleidsthema
Het recreatief
netwerk

Verkeersveiligheid
voor de fiets

Fiets als schakel in
de vervoersketen

Fietsparke ren

Het verminderen
van fietsendiefstal
De Fietser bij
stedelijke
ontwikkelingen
Duurzaamheid en
promotie van de

fiets

Doelstelling
De gemeente wil dat het % Dordtenaren dat minimaal één keer per week
recreatief fietst in 2024 met 5% is toegenomen ten opzichte van het % in
2013.
De gemeente Dordrecht wil samen met haar partners een bijdrage
leveren aan de Rijksdoelstelling uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van maximaal 500 verkeersdoden (daling met 53% in 2020 ten
opzichte van 2002) en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden
(daling van 34% in 2020 ten opzichte van 2002) in 2020.
In 2024 is de tevredenheid over de verkeersveiligheid voor fietsers
toegenomen van een 6,2 in 2013 naar een 6,8 in 2024.
In 2024 is het aandeel verplaatsingen fiets-Waterbus en fiets-trein voor
de reisdoelen werk elders in Drechtsteden , werk buiten Drechtsteden
en school toegenomen ten opzichte van het aandeel in 2013.
In 2024 is het aandeel bewoners, dat tevreden is over de fietsvoorzieningen bij het station, het ziekenhuis, de Sportboulevard, winkels,
kernwinkelgebied en Leerpark, toegenomen ten opzichte van 2013.
fietsendiefstal met 10% afgenomen ten opzichte van 2012.
In 2024 is het % Dordtenaren dat niet fietst vanwege het risico op
fietsendiefstal afgenomen ten opzichte van het % in 2013.
In 2024 moeten bestaande fietsknelpunten zoveel mogelijk zijn opgelost
en mogen nieuwe projectontwikkelingen niet leiden tot nieuwe
knelpunten voor fietsers.
De gemeente Dordrecht wil dat in het jaar 2024 het aandeel fiets in de
modal split" is gestegen van 21% naar 30%.
Duurzaamheid is eigenlijk een overkoepelend beleidsthema. Daarom is de
doelstelling voor dit beleidsthema gelijk aan de overkoepelende
doelstelling.

In 2024 zullen de beleidsdoelen worden geëvalueerd, om de effectiviteit van zowel
de verschillende beleidsthema's als het fietsbeleid als geheel te toetsen. Ook zal er
een tussentijdse evaluatie uitgevoerd worden, om indien nodig het proces bij te
sturen.
De evaluatie van het huidige fietsbeleid is opgenomen in bijlage 1 van het
voorliggende raadsvoorstel. De doelstellingen zijn deels gehaald en veel van
maatregelen en acties zijn uitgevoerd.
3. Wat g aan we d aar voo r doe n?
Om het doel te bereiken, is het nodig om op alle fronten het fietsen aantrekkelijker
te maken en te stimuleren. In de fietsnota is dan ook voor de volgende acht
beleidsthema's de am bitie en strategie beschreven:
Het hoofdfietsnetwerk, het recreatief fietsnetwerk (en gezondheid), verkeersveiligheid voor de fiets, de fiets als schakel in de vervoersketen, fietsparkeren, het
verminderen van fietsendiefstal, de fiets bij stedelijke ontwikkeling, duurzaam heid
en prom otie van de fiets.
S p e e r p u n t e n f i e t s b e le i d

De evaluatie van het huidige fietsbeleid "Dordt fietst dôôr', een uitgebreide analyse
van de huidige fietsknelpunten, een analyse van trends en ontwikkelingen en een
analyse van de actuele beleidskaders (landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal)
hebben geleid tot zeven speerpunten voor het nieuwe fietsbeleid. Door invulling te
geven aan deze speerpunten, wordt aangesloten bij ambities uit het lokale,
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r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n l a n d e l i j k e b e l e i d . D e v o l g en d e z e v e n s p e e r p u n t e n z i j n
gef or mu leer d:
S p e e r p u n t 1 : E e n c o m p l e e t f i e t s n e t w er k m e t s n e l l e f i e t s v e r b i n d i n g e n v o o r
f or enzen.
S p ee r p u n t 2 : H et r eal i s er en van aan t r ekkel i j ke s t ad - l an d ver b i n d i n g en voor
rec r eant en.
S p ee r p u n t 3 : Het aan p akken van zowel d e obj ec t i eve al s d e s ub j ec t i eve
ve r k e e r s o n v e i l i g h e i d .
S p e e r p u n t 4 : H e t ve r s t er k e n v a n d e f i e t s i n d e m o b i l i t ei t s k et e n .
S p e e r p u n t 5: H e t v e r b e t e r e n v a n d e k w a l i t e i t v a n e n h o e v e e l h e i d a a n
f i et s e n s t al l i n g en .
S p e e r p u n t 6 : D e aa n p a k va n f i et s e n d i ef s t a l .
S p e e r p u n t 7 : P r om o t i e " f i e t s e n i s l eu k , s n e l , g o e d k o op , g e z o n d , s p or t i e f e n
duu r zaam .

Ambities fietsnota "Dordt fletst verder"
D e s p ee r p u n t e n z i j n i n d e u i t w e r k i n g v an d e ve r s c h i l l e n d e b e l e i d s t h e m a ' s
meegenomen. I n de onder s t aande t abel zijn de belangr ij ks t e ambit ies per
bel eid s t h ema s amen gevat .
Bel ei dst he ma

Het hoofdfietsnetwerk

Het recreatief
netwerk

Verkeersveiligheid

voor de fiets

Fiets als schakel in

De gemeente Dordrec ht wil de positie van de f iets in de gemeente en in
de regio verbeteren door het s nelf ietsroutenetwerk in de regio te
vers terken. Daarnaas t wil de gemeente inzetten op een c ompleet
fiets netwerk door het realiseren van de nog ontbrekende s c hakels .
De gemeente wil dat de zuidkant van het s tation Dordrec ht een s oc iaal
veilige ontmoetings plek wordt met voldoende f iets parkeermogelijkheden
en een goede f ietsbereikbaarheid. Deze ambitie heef t de gemeente ook
voor het nieuwe station Copernic usweg.
Als gevolg van de vergrijzing en een toename van s portdeelname is er
behoef te aan aantrekkelijke rec reatieve verbindingen vanuit de s tad
naar het buitengebied (s tad-landverbindingen). T en aanzien van stadlandverbindingen wordt ingezet op het verbinden van de drie regionale
ic onen: Kinderdijk, de his toris c he binnens tad van Dordrecht en de
Biesbos ch. De W aterbus Merwekade is hierbij een belangrijk
overs tappunt. Vanaf deze halte geven drie s tad-landverbindingen
toegang tot het buitengebied.
De gemeente wil het rec reatief f iets gebruik bevorderen door onder
andere de s tad-landverbindingen herkenbaar te maken, het f iets netwerk
compleet te maken en het realis eren van rus tpunten (bijvoorbeeld door
bankjes , f iets pompen, oplaadpunten voor e-f iets en, watertappunten,
schuilhut, kleinsc halige horec a).
Elk ongeval is er één teveel. De gemeente s luit aan bij de landelijke
filosof ie " Maak van de nul een punt" (het s treven naar nul ongevallen). De
aanpak richt zich op het realiseren van een verkeersveilige weginric hting
voor f iets ers (en sc holieren) en het s timuleren van verkeers veilig gedrag
door f iets educ atie voor jong en oud, voorlic hting en handhaving.
De gemeente wil het gebruik van de f iets in de vervoers keten vergroten.
Het gaat hierbij niet alleen om overs tappen van de fiets op de W aterbus en
trein, maar ook om de overs tap auto-f iets .
.

de vervoersketen

Am bi ti e

Fietsparke ren

De gemeente wil het gemak tot f iets parkeren vergroten (voldoende
fiets voorzieningen in zowel bes taande als nieuwe s ituaties), de kwaliteit
van gemeentelijke f iets parkeervoorzieningen verbeteren en overlas t door
fiets parkeren beperken.
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Be le id st he ma

Het verminderen
van fietsendiefstal

De Fietser bij
stedelijke
ontwikkelingen

Duurzaamheid en
promotie van de
fiets
/

Am bi ti e

Om de strijd tegen fietsdiefstal een nieuwe impuls te geven, wil de
gemeente inzetten op drie pijlers, namelijk: het uitvoeren van lokale
analyses om beter inzicht in de problematiek te verkrijgen en maatregelen
effectief in te kunnen zetten, preventieve maatregelen (door zowel goede
fietsenstallingen als het informeren van fietsers over hoe zij fietsendiefstal
zelf kunnen voorkomen) en identificatie van gestolen fietsen om heling
terug te dringen.
De gemeente vindt het van belang om de continuïteit en kwaliteit van het
fietsnetwerknetwerk èn de kwaliteit van de Openbare ruimte bij stedelijke
ontwikkelingen te bewaken en te borgen. Nieuwe toekomstige
ontbrekende schakels, verkeersonveilige aansluitingen en onvoldoende
fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte moet worden voorkomen.
De fiets is bij uitstek een duurzaam vervoermiddel. Om het fietsgebruik
blijvend te stimuleren, is het realiseren van infrastructurele maatregelen
(fietspaden, fietsenstallingen) niet voldoende. De potentiële fietser moet
ook worden aangemoedigd om te gaan fietsen. Voor de promotie wil de
gemeente inzetten op de volgende drie pijlers: informeren, gerichte
acties en samenwerken.
Dordrecht heeft dan ook de ambitie om een echte fietsstad te worden.
Om dit te benadrukken, wil de gemeente in het kader van 800 jaar
Dordrecht gaan voor de titel Fietsstad 2020.

Maatregelen en acties
Om de problematiek van het relatief lage fietsgebruik aan te pakken en de ambities
te realiseren, zijn vervolgens maatregelen en acties geformuleerd. In hoofdstuk 11
van de fietsnota "Dordt fietst verder" zijn deze per beleidsthema beknopt
samengevat. Deze maatregelen en acties zijn vervolgens in het uitvoeringsprogram ma verder uitgewerkt.

Integrale aanpak
Voor het opstellen van de fietsnota en het bijbehorende uitvoeringsprogramm a is
een integrale aanpak gevolgd door:
Een m ultidisciplinair ambtelijk projectteam bestaande uit een verkeerskundige,
een recreatiedeskundige (vrijetijdseconomie), een milieukundige en een
stedenbouwkundige.
Het intern afstem men van de inhoud van het beleid m et relevante afdelingen en
sectoren. Zo is het beleid waar nodig afgestemd met stadsbeheer, het sportbedrijf
(sportbeleid en gezondheidsbeleid), openbare orde en veiligheid (fietsendiefstal en
integrale veiligheid), toezicht, medewerkers van SO/RO en SO/Beleid en
projectleiders (waarvan projecten op het uitvoeringsprogramm a zijn opgenomen).
Het sam enwerken en afstemm en van de inhoud m et de volgende externe partijen:
de Fietsersbond, de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV), de politie,
Veilig Verkeer Nederland (VVN), de VVV, Parkschap NP De Biesbosch, de GGD,
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en W ielervereniging de Mol. Ook heeft waar
nodig afstem ming plaatsgevonden met de Drechtsteden gemeenten en de
provincie.
a. Ins pra ak en co m m uni cat ie
In overeenstem ming m et de door u vastgestelde startnotitie is voor het fietsbeleid
geen formele inspraakprocedure gevolgd. Dit was niet nodig doordat een interactief
proces met belanghebbenden is gevolgd. Daarnaast wordt nog een informatieavond
voor belanghebbenden georganiseerd.
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Het gevolgde interactief proces
Hoewel er geen formele inspraakprocedure is gevolgd, is er tijdens het proces zeer
veel aandacht besteed aan inspraak en draagvlak. Helaas is het niet m ogelijk om in
het proces iedereen individueel te betrekken. Dat zou namelijk onwerkbaar zijn.
Daarom is er bij het tot stand komen van het fietsbeleid gekozen voor het volgen
van drie verschillende vormen van inspraak (conform startnotitie):
1.

In de eerste plaats is er onder bewoners een enquête uitgezet door het OCD
(bijlage 4). In deze enquête zijn bewoners in de gelegenheid gesteld de
belangrijkste knelpunten in de gemeente aan te geven en hun mening over de
diverse aspecten van het fietsbeleid te geven. De resultaten van het onderzoek
hebben een belangrijke basis gevorm d voor de nieuwe fietsnota. In de fietsnota
is dan ook regelm atig naar dit onderzoek verwezen. In bijlage 4 van dit
raadsvoorstel is het onderzoek terug te vinden.

2. In de tweede plaats is er een werkgroep opgesteld waarin een groot aantal
belangengroepen zijn betrokken. Met deze belangengroepen hebben in totaal vijf
intensieve werksessies plaatsgevonden.
Uniek aan de gevolgde aanpak is dat hierbij niet de gemeente een plan heeft
ontwikkeld om dit vervolgens met belangengroepen te bespreken, maar dat de
belangengroepen zelf intensief aan de voorkant van het proces hebben
meegedacht over de inhoud van het beleid en het uitvoeringsprogram ma.
Opgemerkt wordt hierbij dat de bevindingen van de belangengroepen goed bleek
aan te sluiten bij de bevindingen uit de enquête onder de bewoners.
De volgende belangengroepen hebben meegewerkt aan de fietsnota en het
bijbehorende uitvoeringsprogramm a: Fietsersbond, de Regionale Projectgroep
Verkeersveiligheid (RPV), de politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN), de VVV,
Parkschap NP De Biesbosch, de GGD, Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en
W ielervereniging de Mol. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met de
Drechtsteden gemeenten en de provincie.
3.

Behalve werksessies m et de belangengroepen en een enquête onder bewoners
wordt ten slotte ook een inform atieavond (inloopavond) georganiseerd voor
bewoners, bedrijven en geïnteresseerden. Deze inform atieavond (inloopavond)
wordt georganiseerd voorafgaand aan de behandeling van de stukken in de
adviescommissie.

Vervolg communicatietraject
W anneer u het fietsbeleid heeft vastgesteld, zal een persbericht worden opgesteld
om de bewoners van Dordrecht hiervan op de hoogte te stellen. Ook zal het nieuwe
fietsbeleid vervolgens op de gemeentelijke website worden geplaatst, zodat
bewoners hiervan kennis kunnen nemen.
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
Nadat u de fietsnota heeft vastgesteld zal dit via een persbericht gecommuniceerd
worden.
De MOTIE Mli fietsbeleid Dordrecht wordt dan als afgehandeld beschouwd.
Ook zullen de maatregelen 10 tot en met 15 uit het uitvoeringsprogramma
2014/2015 worden uitgevoerd.
In de Kaderbrief 2015/Begroting 2015 zal gezocht worden naar de cofinanciering
voor maatregel 16 "stad-landverbindingen". W anneer deze cofinanciering
gevonden kan worden (en de provincie de maatregelen nog steeds kan
subsidiëren), kan deze maatregel ook uitgevoerd worden.
In overeenstemming met de door u vastgestelde startnotitie vindt er in de jaren
2015, 2017 en 2020 een m idterm review plaats waarin vervolgens invulling wordt
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gegeven aan het uitvoeringsprogram ma voor de periode 2016-2017, de periode
2018-2020 en de periode 2021-2024.
In 2024 zullen de beleidsdoelen worden geëvalueerd, om de effectiviteit van zowel
de verschillende beleidsthema's als het fietsbeleid als geheel te toetsen. Ook zal er
een tussentijdse evaluatie uitgevoerd worden, om indien nodig het proces bij te
sturen.
c. Inciusiefbeleid
Het inciusiefbeleid maakt integraal onderdeel uit van de fietsnota en de uitwerking
van projecten die voortvloeien uit deze nota.
4. Wat m a g het ko ste n?
In bijlage 3 van dit raadsvoorstel treft u het uitvoeringsprogram ma aan. De inhoud
van het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen op basis van:
een uitgebreide knelpuntenanalyse;
een enquête onder bewoners;
een evaluatie van het fietsbeleid 'Dordt fietst d66r";
werksessies met belangengroepen;
de fietsnota "Dordt fietst verder".
Het uitvoeringsprogram ma bestaat uit twee delen, nam elijk:
1. een concreet overzicht van de projecten voor de periode 2014-2015 met de
bijbehorende kosten;
2. een reservelijst met gewenste maatregelen om het fietsbeleid te realiseren.
Onderstaand wordt afzonderlijk ingegaan op het uitvoeringsprogramm a 2014/2015
en de reservelijst.

Ad 1. Uitvoeringsprogramma 201412015
In de onderstaande tabel zijn alle maatregelen uit het uitvoeringsprogramma
2014/2015 kort samengevat. Per maatregel zijn de kosten en dekking beschreven:
De m aatreaelen 1 tot en m et 9: Dit zijn maatregelen uit het fietsbeleidsplan die
onderdeel uitmaken van bestaande lopende projecten. Deze maatregelen zijn in
het uitvoeringsprogramm a benoemd, omdat deze substantieel bijdragen aan het
verwezenlijken van de ambities uit het fietsbeleid.
De kosten voor deze maatregelen worden vanuit deze projecten gedekt. Ook de
besluitvorm ing van deze maatregelen is geregeld binnen deze projecten. Daarom
wordt u gevraagd om van deze maatregelen kennis te nem en.
De maatregelen 10 tot en met 15: Dit betreffen nieuwe m aatregelen. Het zijn
allemaal maatregelen die enkel ambtelijke uren betreffen. De totale kosten voor
maatregelen te dekken vanuit de exploitatie. Voor de communicatie uren
(maatregel 14) word voorgesteld om deze te dekken uit de trekkingsrechten van
het SCD.
Maatregel 16: Maatregel 16 is eveneens een nieuwe maatregel. Deze maatregel
maakt onderdeel uit van de plannen voor de W aterdriehoek. Voor deze maatregel
is het mogelijk om subsidie bij de provincie aan te vragen. Hierbij wordt
opgem erkt dat de provincie een lim iet heeft gesteld aan het aantal projecten. De
maatregel is m omenteel geen budget beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld om
deze maatregel m ee te nem en bij de afwegingen voor de Kaderbrief 2015/
Begroting 2015.
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Nr . M a a tr e ge l

Kosten

De k ki n g

Fiets doors teekjes binnens tad

Budget besc
Verkeerss
truc
hikbaar
tuurplan
vanCentrum.
uit

2

Realis atie f ietspad langs de Kil

Budget
W DO wes
bes
telijke
c hikbaar
onts vanuit
luiting. projec t

3

Realisatie f ietspad 220

50% van deze kos ten
wordt subsidie bij

Budget bes c hikbaar vanuit projec t
Nieuwe Dordts e Bies bos ch.

provincie gevraagd)
Aanpass en weginric hting rotonde
Groene Zoom/Has tings weg

Kosten zijn afhankelijk
van gekozen variant.

Financ iering vanuit projec t G roene
Zoom.

5

Aanpassen weginrichting Patersweg

Budget
"hers tructurering
bes chikbaar
Patersweg"
vanuit projec
.
t

6

Gedragsbeïnvloeding

7

Handhaving verkeers gedrag

Jaarlijks budget bes chikbaar
vanuit Regionale Projec tgroep
Verkeers veiligheid.

8

Handhaving wees fietsen,
fiets wrakken en fout geparkeerde
fiets en

Jaarlijks budget is besc hikbaar
voor de f iets af handelc entrale.
Jaarlijks budget voor de exploitatie

Gratis houden van bewaakte
fietsens tallingen

van de twee gratis bewaakte
fiets enstallingen in de binnens tad

per stalling

is beschikbaar.
Ops tellen s tartnotitie
bewegwijzerings beleid (voor de
automobilis t, f ietser en
- voetg anger! )
10

12

Betref t enkel ambtelijke uren.
Dekking uren vanuit exploitatie.

Kwaliteit van fiets parkeerplaats en
opnemen in handboek KO R

Kan meegenomen worden in de
reeds bes chikbare ambtelijke uren
voor de aanpas s ing van het
handboek KOR.

Analyses fiets endiefs tal

Betref t enkel ambtelijke uren. Is al
onderdeel van reguliere ambtelijke
ur en 0 0 V .
Betref t enkel ambtelijke uren. Is al
onderdeel van reguliere ambtelijke
ur en 0 0 V .

13 Terugdringen heling
Ops tellen van

16

Betref t enkel ambtelijke uren.
Dekking ambtelijke uren SO vanuit
exploitatie en c ommunic atie uren
vanuit de trekkings rec hten van het

c ommunic atieplan/promotieplan en
inf ormatie over f iets beleid op
gemeentelij ke webs ite
Netwerk van ac toren ac tueel
houden

Herkenbaar maken van s tadlandverbindingen en het realiseren
van openbare rus tpunten

SCD.
Onderdeel van bes taande
overl eg mom en ten.

0,-

Voorges teld wordt om de
gemeentelijke c ofinanciering van
,

is

14

subs idie bij provincie
aan te vragen)

af weging voor de
Kaderbrief 2015/Begroting 2015.

Ad 2. Reservelijst
O m a l l e a m b i t i e s u i t h e t f i e t s b el e i d w a ar t e m a k e n z i j n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n
on t oe r ei ke n d . D aar o m i s g ekoz en vo or e en d yn ami s c h u i t voe r i n g s p r og r amma, d at
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regelm atig wordt geactualiseerd. Het voordeel van het regelmatig actualiseren, is dat
er flexibeler kan worden ingespeeld op (financiële) kansen die zich voordoen.
Bij het actualiseren van het uitvoeringsprogramm a zal de gemeente nagaan of er
kansen zijn om werk m et werk te m aken door aan te sluiten bij geplande
onderhoudswerkzaam heden en andere gem eentelijke projecten. Ook worden waar
mogelijk subsidies van de provincie en het Rijk benut. W anneer het niet mogelijk is
om werk met werk te maken, zullen de gekozen m aatregelen voor de betreffende
toekomstige uitvoeringsprogram ma's bij de afweging van toekomstige kadernota's
worden m eegenomen.
Aan de hand van een midterm review in 2015, 2017 en 2020 zullen de
uitvoeringsprogramm a's worden vormgegeven voor respectievelijk de periode 20162017, de periode 2018-2020 en de periode 2021-2024. De reservelijst is een
hulpmiddel om invulling te geven aan toekomstige uitvoeringsprogram ma's. Op de
reservelijst zijn alle m aatregelen beschreven die substantieel kunnen bijdragen aan
het verwezenlijken van de ambities uit het fietsbeleid. Een overzicht van alle
projecten op de reservelijst kunt u vinden in hoofdstuk 3 van het
uitvoeringsprogram ma (bijlage 3).
5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit;
Bijlage 1: Evaluatie fietsbeleid Dordt fietst D66r';
Bijlage 2: Fietsnota Dordt fietst verder!;
Bijlage 3: Uitvoeringsprogramm a fietsbeleid "Dordt fietst verder';
Bijlage 4: Onderzoek OCD;
Bijlage 5: MOTIE Mli fietsbeleid Dordrecht.
7. Voorstel
W ij stellen voor:
1. kennis te nem en van de evaluatie van het huidige fietsbeleid "Dordt fietst d66r";
2. de fietsnota 'Dordt fietst verder" als beleidskader vast te stellen;
3. kennis te nem en van de maatregelen 1 t/m 9 van het uitvoeringsprogram m a 2014/2015;
4. ons college opdracht te geven om de maatregelen 10 t/m 15 van het
uitvoeringsprogram ma 2014/2015 uit te voeren;
5. maatregel 16 van het uitvoeringsprogram ma 2014/2015 bij de afweging van
de Kaderbrief 2015/Begroting 2015 m ee te nemen;
6. de MOTIE Mli fietsbeleid Dordrecht als afgehandeld te beschouwen.
Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
de secretaris

de burg meester

;

\

M.M. van der Kraan
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