
Voorzitter, 

De fiets is de natuurlijkste manier van je vervoeren 

Je voelt je God in Frankrijk en je ziet en ruikt nog iets 

Wie wil nou ook nog buiten door een ruitje koekeloeren 

Met uitlaatgassen plenty maar van bloemengeuren niets 

Laat mij maar lekker toeren op mijn halleluja-fiets 

Deze woorden schreef Lennaert Nijgh voor het lied “De fiets is beter, ja 
natuurlijk”, maar verwoordt ook goed hoe D66 Zuid-Holland tegen de fiets 
aankijkt. Fietsen is gezond, ontspannen, leuk en in onze mooie provincie 
ook steeds vaker de snelste manier om van A naar B te komen.  

Mijn fractie herkent onze eigen visie op de fiets in het door GS opgestelde 
Fietsplan, dat wij vandaag vaststellen. Wij zien daarin de juiste ambitie 
terug: meer mensen in Zuid-Holland laten fietsen over betere en veiligere 
fietspaden, en investeren in kennis en innovatie bij aanleg en beheer van 
fietspaden.  

D66 benadrukt dat innovatief fietsen verder gaat dan efficient met energie 
omgaan bij aanleg en onderhoud. Kijk bijvoorbeeld naar de Solarroad. Maar 
wij denken ook aan slimme, kleine oplossingen. In Boston hebben openbare 
fietsenstallingen tegenwoordig een klein doe-het-zelf fiets-reparatie-station, 
waar je zelf je fiets in kan hangen en repareren... Compleet met 
gereedschap en fietspomp. Zoiets is ook voor onze TOPs een mooie 
toevoeging.  
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Voorzitter, 

Ondanks de hoge ambitie voor het fietsplan, is de uitvoering nog een 
uitdaging. De beschikbare middelen zijn beperkt. D66 is daarom graag 
bereid om samen met de andere fracties te kijken hoe wij in de begroting 
meer geld kunnen vrijmaken voor het Uitvoeringsprogramma Fiets. De 
bespreking van de kadernota lijkt daarvoor het aangewezen moment. Maar 
zelfs met meer geld zullen wij scherpe keuzes moeten maken.  

Waar leggen we nieuwe fietspaden aan, snel of slow, waar investeren we 
juist in verkeersveiligheid of het verbeteren van de kwaliteit van het fietspad 
en de -stallingen? Hoe zorgen we voor de beste fietspaden die ook een 
combinatie mogelijk maken van woon-werkverkeer en recreatief verkeer, 
terwijl de belangen en interesses van beide doelgroepen anders kunnen 
zijn?  

D66 bepleit dat we bij infraprojecten in de toekomst nog meer kijken naar 
hoe we de fiets meer ruimte kunnen bieden wanneer we zoeken naar 
optimale oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen. Dat kan ook wat ons 
betreft best betekenen dat de fiets in bepaalde situaties meer ruimte moet 
krijgen, ten koste van de auto. 
  
Mijn fractie verwacht ook dat het college na aanvaarding van het fietsplan 
snel met de gemeenten en de Metropoolregio in gesprek gaat over de 
voorbereiding van het uitvoeringsprogramma, zodat in 2017 de eerste 
projecten ook kunnen worden gestart. Snelle afspraken zijn nodig, zowel 
voor goede verbindingen van de stedelijke fietsroutes met die in het 
buitengebied, alsook om er voor te zorgen dat in 2025 ook alle inwoners 
van Zuid-Holland van het verbeterde fietsnetwerk kunnen profiteren. Zodat 
iedereen lekker kan toeren op zijn halleluja-fiets.  
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