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Geacht college, 

Graag vraag ik uw aandacht voor een actueel probleem in de samenwerking tussen de Provincie 
Flevoland en de Stichting Landelijk Fietsplatform/ Stichting Wandelnet. Als enige provincie heeft 
Flevoland het verzoek afgewezen om de geprogrammeerde bijdrage voor 2012-2013 voor het 
afronden van het interprovinciale meerjarenprogramma 2007-2013 landelijke routestructuur fietsen en 
wandelen beschikbaar te stellen. Het betreft een bijdrage van in totaal € 235.598 voor de landelijke 
fietsroutestructuur en € 190.327 voor het landelijke wandelnet. De voortgang van de activiteiten wordt 
hiermee ernstig verstoord en bovendien worden hierdoor de collega-provincies gedupeerd. Hieronder 
licht ik een en ander toe. Ik focus daarbij op het fietsen, vanwege onze specifieke betrokkenheid. 

De Fietsersbond is één van de organisaties die is aangesloten bij de Stichting Landelijk Fietsplatform, 
het landelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Achter de schermen draagt 
het Fietsplatform zorg voor afstemming van kennis en beleid; het geeft daarmee impulsen aan de 
kwaliteit van de recreatieve fietsmogelijkheden en aan de belangenbehartiging en de promotie van het 
gebruik van de fiets als vrijetijdsactiviteit (zie fietsplatform.nl). 

Voor het publiek is de organisatie vooral bekend van de landelijke fietsroutestructuur; het landelijke 
netwerk van lange-afstand fietsroutes (LF-routes) en de aansluitende knooppuntroutes. Het 
Fietsplatform heeft dit netwerk ontwikkeld en werkt nu aan de afronding van een kwaliteitsimpuls. Het 
netwerk geldt als de ruggengraat voor het recreatieve fietsen en het fietstoerisme in Nederland. Het 
vormt een belangrijke basis voor bijvoorbeeld de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Het 
Fietsplatform is de organisatie die de fietser op het spoor zet van het landelijke aanbod aan 
routemogelijkheden (zie nederlandfietsland.nl). 

De financiering van de activiteiten van het Fietsplatform is gekoppeld aan het reconstructieprogramma 
van de LF-routes; iedere 10 jaar wordt een route opnieuw tegen het licht gehouden, waar mogelijk 
krijgt deze dan een kwaliteitsimpuls. Via een normbijdrage wordt behalve aan de reconstructie zelf ook 
bijgedragen aan het operationeel houden van het netwerk (o.a. afstemming met 50 
knooppuntnetwerken, landelijke routedatabank, landelijk meldsysteem), aan het stimuleren van het 
gebruik ervan (o.a landelijke portal) en aan monitoring (o.a. landelijke fietsrecreatiemonitor en 
kwaliteitsmonitor). De normbijdrage is in 2006 vastgesteld op € 1.665 per km. De helft wordt bekostigd 
vanuit het ILG-budget, de andere helft door de provincies. 



Wat zijn de consequenties: 

Financiering van de reconstructie van lange-afstand fietsroute LF20 Flevoroute loopt spaak. 
98 km (37%) van deze 263 km lange route loopt door Flevoland. De resterende kilometers 
lopen door Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland. Zij hebben de geprogrammeerde 
bijdrage volledig beschikbaar gesteld (inclusief het ILG-deel). 
Financiering van de reconstructie van lange-afstand fietsroute LF9 NAP-route loopt spaak. 
44 km (9%) van deze 465 km lange route loopt door Flevoland. De resterende kilometers 
lopen door Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en 
Noord-Brabant. Zij hebben de geprogrammeerde bijdrage volledig beschikbaar gesteld 
(inclusief het ILG-deel). 

Het fundament onder de financieringsafspraken voor de activiteiten valt hiermee weg. Zowel voor de 
Flevoroute (LF20) als voor de NAP-route (LF9) zijn reeds kosten gemaakt; bij de realisatie van het 
knooppuntnetwerk in de Noordoostpolder is de reconstructie van het betreffende deel van de twee LF-
routes meegenomen. De kosten voor het stimuleren van het gebruik van het routeaanbod en voor 
monitoring zijn doorlopend. Flevoland heeft hier de afgelopen jaren reeds van kunnen profiteren. 

Het verzoek van de routestichtingen is op 12 maart 2012 afgewezen, met name met het argument dat 
het rijk heeft aangegeven dat de landelijke routenetwerken geen rijkstaak meer zijn en dat met het 
stoppen/afbouwen van het investeringsbudget landelijk gebied er ook geen rijksmiddelen voor 
beschikbaar worden gesteld. De provincie Flevoland staat zoals gezegd alleen in deze opvatting; alle 
andere provincies hebben de geprogrammeerde bijdrage voor 2012 en 2013 toegezegd. 

Het Fietsplatform en St. Wandelnet gaan formeel tegen het besluit van provincie Flevoland in beroep. 
Dit betekent een zware extra belasting van de kleine stichtingen; ze moeten echter wel, ook richting 
de elf andere provincies. Liever zouden de twee organisaties zich de gang naar de rechter willen 
besparen. Dit kan nog steeds, als Flevoland bereid is de afwijzing terug te draaien. We roepen hierbij 
het college van GS op dit te doen. 

Namens de Fietsersbond afdeling Flevoland, 

F. van Schoot (voorzitter) 
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