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(Publieks)samenvatting
De fiets is, naast de auto, het meest gebruikte vervoermiddel voor dagelijkse verplaatsingen. Het
college vindt het belangrijk dat vaker de fiets gekozen wordt in plaats van de auto. Om het fietsen
beter te faciliteren en te stimuleren, heeft het college een fietsbeleidsplan opgesteld. Het
fietsbeleidsplan is in de inspraak geweest en kan nu worden vastgesteld. In het coalitieakkoord is het
stimuleren van het fietsgebruik een speerpunt onder het motto ‘ Velsen Fietsstad’.
De hoofddoelstellingen van dit plan zijn: het realiseren van samenhangende, veilige en directe routes,
de aanpak van verkeersonveilige situaties, het realiseren van comfortabele en aantrekkelijke routes,
het bieden van goede fietsparkeervoorzieningen, het realiseren van veilige schoolroutes, het
stimuleren en faciliteren van verkeerseducatie, het completeren en verbeteren van het recreatief
netwerk.
Voorgesteld besluit
1. Het Fietsbeleidsplan 2010 als beleidskader voor de nabije toekomst vast te stellen;
2. In te stemmen met de uitvoering van projecten - genoemd in het overzicht Projecten als
onderdeel van het Uitvoeringsplan (hoofdstuk 11 van het Fietsbeleidsplan) – waarvoor
financiële dekking beschikbaar is;
3. Met de overige in het overzicht genoemde projecten in te stemmen onder de voorwaarde dat
uitvoering hiervan alleen mag geschieden indien daarvoor in de toekomst specifieke
financiële dekking beschikbaar komt
Inleiding
De fiets is, naast de auto, het meest gebruikte vervoermiddel voor de dagelijkse verplaatsingen. Het
college hecht er waarde aan een fietsbeleidsplan op te stellen om op deze wijze het fietsen beter te
faciliteren en te stimuleren. Het concept fietsbeleidsplan is in de inspraak geweest en een aantal keren
in de raad besproken. Zowel de inspraak als de raadsessies hebben geleid tot diverse aanpassingen in
het fietsbeleidsplan. Zo is duidelijker aangegeven dat de gemeente veiligheid belangrijk vindt en is
het plan concreter geworden door het toevoegen van het hoofdstuk “uitvoeringsplan”. In dit
hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de financiën, de planning en hoe het fietsbeleidsplan
gemonitord wordt. Tevens is het overzicht van de projecten aangepast waardoor de lijst inzichtelijker
is geworden.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Door het beter faciliteren en stimuleren van het fietsgebruik wordt beoogd dat inwoners van Velsen
en mensen die zich in Velsen verplaatsen vaker voor de fiets kiezen in plaats van voor de auto. Het
vaker kiezen voor de fiets is beter voor de gezondheid en draagt bij aan een verminderde belasting
van de infrastructuur door gemotoriseerd verkeer, waardoor ook de leefbaarheid en luchtkwaliteit in

de woonomgeving verbetert.
Kader
In diverse beleidsnotities wordt aandacht geschonken aan de fiets zoals LVVP, PVVP, Parkeerbeleidsplan, Gezondheidsnota, Economische agenda, (concept) actieprogramma luchtkwaliteit.
Argumenten
Om het fietsen daadwerkelijk beter te faciliteren en te kunnen stimuleren is een fietsbeleidsplan
noodzakelijk om vast te stellen hoe de gemeente Velsen dit wil bereiken en welke maatregelen
genomen dienen te worden.
Maatschappelijk draagvlak
Bij het opstellen van het fietsbeleidsplan is diverse keren overleg geweest met de fietsersbond. Dit
heeft onder andere geleid tot het duidelijker aangegeven dat de gemeente veiligheid belangrijk vindt
en is het plan concreter geworden. Tevens is het fietsbeleidsplan in de inspraak geweest, hierbij is het
concept toegestuurd aan de wijkplatforms en belangenorganisaties zoals het gehandicaptenberaad met
de uitnodiging hun mening te geven. De inspraak heeft geleid tot diverse aanpassingen, zo is
bijvoorbeeld opgenomen dat ook rekening gehouden wordt met andersoortige fietsers zoals de
bakfiets en de ligfiets.
Financiële consequenties
Het college hecht aan een toekomstbestendig fietsbeleidsplan. Dit betekent dat we vooruit kijken tot
2016. Een groot aantal projecten kunnen we nu reeds uitvoeren omdat deze meeliften met bestaande
projecten en/of subsidie is toegezegd. Voor een aantal andere projecten hebben we nu nog geen
dekking, het is echter wel van belang de voorstellen gereed te hebben mocht blijken dat zij enig
moment financieel inpasbaar blijken door nieuwe ontwikkelingen of prioritering door de Raad. Om
welke projecten dit gaat is aangegeven in de overzichtslijst van de projecten welke deel uit maakt van
het fietsbeleidsplan. Het college heeft de wens om alle in het overzicht genoemde projecten uit te
voeren - met het voorbehoud voor de resultaten van de afzonderlijke projectstudies – doch daarbij is
het beschikbaar zijn van financiële dekking bepalend. Projecten waarvoor nu of in de toekomst geen
specifieke financiële dekking beschikbaar is, zullen niet worden uitgevoerd. Om dit te benadrukken
heeft het college gekozen om dit uitgangspunt expliciet in de voorgestelde besluitvorming aan de
Raad op te nemen.
Realisatie
Personeel
Personele inzet om het fietsbeleid ten uitvoer te brengen vindt binnen de bestaande formatie
plaats.
Communicatie
Het fietsbeleidsplan is in 2009 in de inspraak geweest en is te downloaden vanaf de website van
de gemeente Velsen.
Planning
Besluitvorming fietsbeleidsplan:
Raadssessie: december 2010
Besluitvorming in raad: december 2010/januari 2011
Uitvoering fietsbeleidsplan:

In het fietsbeleidsplan is een overzicht Projecten opgenomen met, waar mogelijk, een jaar van
uitvoering. De in het overzicht opgenomen jaartallen zijn richtjaren.

Evaluatie
Over 2 jaar wordt het fietsbeleidsplan geëvalueerd.
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