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Informeren collegebesluit snelfietsroute Veenendaal-Amersfoort

Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Het realiseren van snelfietsroutes is een ambitie van de provincie Utrecht, zoals
vastgelegd in Programma Mobiliteit 2019-2023, en opgepakt met het onderzoek
Eindrapport Snelfietsroutes d.d. dec 2017. De daarin opgenomen snelfietsroute
Veenendaal-Amersfoort ligt deels op het grondgebied van de gemeente Woudenberg.
Ter voorbereiding van de uitvoering van dit provinciaal project vraagt u de gemeente
Woudenberg een intentieovereenkomst hierover aan te gaan. In deze brief geven wij
onze reactie hierop.
Het college van B&W van de gemeente Woudenberg heeft op 23 juni 2020, besloten
geen intentieovereenkomst met uw college van GS aan te gaan. De basis hiervoor
bestaat uit het feit dat het onderzoek Eindrapport Snelfietsroutes van Mobycon
concludeert dat de toename van fietsers op het traject zeer beperkt is, na opwaardering
tot doorfietsroute-kwaliteit. Andere fietsroutes, bijvoorbeeld door de kern van
Woudenberg, lopen grotendeels langs provinciale wegen. Deze kunnen derhalve
opgewaardeerd worden. Deze route gaat tevens langs gemeentelijke wegen, zoals de
Stationsweg-West.
De gemeente Woudenberg hecht belang aan goede en veilige fietsinfrastructuur. Dit is
recent bevestigd door de verkiezing Fietsstad 2020, georganiseerd door o.a. de
Fietsersbond. De gemeente Woudenberg behaalde plek 31 in de top 100 beste
fietsgemeenten van Nederland. Daarnaast hecht de gemeente belang aan fietsers toe in
verschillende verkeersprojecten in de gemeente.
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Financiën
In de intentieovereenkomst wordt namelijk een financiële bijdrage van de gemeente
gevraagd voor capaciteit en organisatie en bij de uitvoering op termijn een bijdrage in
de investeringskosten en onderhoud. Met de huidige financiële situatie van de gemeente
is het niet mogelijk om de intentieovereenkomst en daarmee toekomstige financiële
verplichting aan te gaan. Dit staat los van de gedeelde ambitie van een goede
fietsinfrastructuur.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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