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Onderwerp 
Rekenkameronderzoek “Fietsbeleid” 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek “Fietsbeleid”;  
2. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten op 

het onderzoek (zie bijlage 4); 
3. De zeven aanbevelingen vast te stellen en Gedeputeerde Staten op te 

dragen uitvoering te geven aan deze aanbevelingen: 
a. Concretiseert de te behalen prestaties en formuleer deze meetbaar, 

zodat nagegaan kan worden of de prestaties worden behaald; 
b. Formuleer streefwaarden voor de indicatoren om te kunnen beoor-

delen in welke mate de beoogde doelen (en prestaties) worden be-
reikt: 

c. Stel een financieel overzicht op met de looptijden van de (bekende) 
structurele en incidentele middelen voor de fiets, zodat inzichtelijk is 
wat tot wanneer beschikbaar is en wanneer eventuele nieuwe midde-
len nodig zijn om de doelen te behalen; 

d. Stel samen met de betrokken partijen jaarlijks een voortgangsover-
zicht per snelfietsroute op; 

e. Leg ervaringen vast en documenteer gevonden oplossingen van ob-
stakels bij de realisatie van de snelfietsroute en hoogwaardige fiets-
routes, zodat soortgelijke obstakels in de toekomst sneller kunnen 
worden opgelost; 

f. Laat het voorziene fietsnetwerk door de provincie en alle gemeenten 
vaststellen om discussies rondom financiën te voorkomen als de 
provincie bij de ene gemeente meer bijdraagt dan bij de andere ge-
meente; 

g. Ga op basis van de provincievergelijking na hoe van andere provin-
cies geleerd kan worden bij het oplossen van obstakels bij de reali-
satie van snelfietsroutes. 

4. De monitoring van de aanbevelingen jaarlijks bij het statenvoorstel over 
de Jaarstukken ter kennisname aan te bieden. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programmaonderdeel 7.2 Provinciale Staten 
met het doel "Faciliteren van de Staten, gericht op de kaderstellende, volks-
vertegenwoordigende en controlerende rol". 

 
3. Eerdere behandeling  

In de 1ste begrotingswijziging 2022, behandelt in de Statenvergadering van 31 
maart 2022, is “Fietsbeleid” in het onderzoeksprogramma opgenomen. De 
Staten zijn via de Lijst van Ingekomen Stukken van week 14 geïnformeerd 
over de onderzoeksopzet van “Fietsbeleid”. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Dit statenvoorstel is opgesteld conform de afspraken in het Seniorenconvent 
(14 december 2022) over het opstellen en agenderen van statenvoorstellen 
over rekenkameronderzoeken. Deze afspraken luiden: 

- alle Randstedelijke Rekenkameronderzoeken door PS vast te stellen; 
- alle aanbevelingen letterlijk als beslispunten op te nemen in het sta-
tenvoorstel; 
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- het statenvoorstel oordeelsvormend te agenderen in de relevante commissie, voor ad-
vies. Hierop volgt agendering in PS met een weergave van het commissieadvies, indien no-
dig volgt een nieuw statenvoorstel waarin het commissieadvies is verwerkt, het oorspron-
kelijke statenvoorstel wordt bijgevoegd; 
- de reactie van het college (bestuurlijk wederhoor) op de conclusies en aanbevelingen van 
het onderzoek als bijlage op te nemen bij het statenvoorstel; 
- de Procedurecommissie zich uit te laten spreken of het onderzoek een volledige BOB 
moet doorlopen of dat de beeld- en oordeelsvorming gecombineerd kan worden. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Jaarlijks wordt de bijlage "Monitoring Aanbevelingen onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer" 
bij het statenvoorstel Jaarstukken ter kennisname aangeboden. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De centrale onderzoeksvraag luidt: “Op welke wijze hebben de provincies Flevoland, Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland hun fietsbeleid vormgegeven en in hoeverre sluit de uitvoe-
ring van de snelfietsroutes aan op het behalen van de doelen? De centrale onderzoeksvraag is 
beantwoord aan de hand van zes deelvragen die betrekking hebben op de volgende onderwer-
pen: 1. Fietsbeleid; 2. Doelen en prestaties bij snelfietsroutes; 3. Rolinvulling bij snelfietsroutes; 
4. Middelen voor snelfietsroutes; 5. Obstakels bij snelfietsroutes en 6. Informatievoorziening 
aan Provinciale Staten bij snelfietsroutes.  

 
7. Beoogd effect 

Een verbeterde doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur 
van de provincie Flevoland t.a.v. het fietsbeleid. 

 
8. Argumenten 

1.1 Onderwerp uit onderzoeksprogramma 
Het onderwerp is onderdeel van het onderzoeksprogramma zoals opgenomen in de 1ste begro-
tingswijziging 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer. Provinciale Staten hebben op 31 maart 
2022 besloten geen zienswijze op de 1ste begrotingswijziging in te dienen. 
 
2.1 Geen bedenkingen college 
Het college geeft in haar bestuurlijke reactie aan dat zij alle aanbevelingen kan overnemen. 
 
3.1 Aanbevelingen als losse beslispunten 
De zeven aanbevelingen zijn als aparte beslispunten opgenomen, zodat deze eventueel te 
amenderen zijn. 

 
9. Kanttekeningen 

Geen. Het college geeft in de bestuurlijke reactie aan de conclusies te onderschrijven en alle 
aanbevelingen over te nemen. 

 
10. Commissieadvies 

De commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 11 januari 2023 heeft kennisgenomen 
van het Rekenkameronderzoek en de zeven aanbevelingen, heeft vragen gesteld aan de gedepu-
teerde en de vragen voor de Randstedelijke Rekenkamer zullen worden doorgeleid (helaas door 
omstandigheden niet aanwezig). De commissie adviseert om het voorstel als hamerstuk te agen-
deren in de Statenvergadering van 25 januari 2023. 
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11. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Begeleidende brief bij eindrapport PS Flevoland 3039725 Bijgevoegd 

Eindrapport Fietsbeleid Provincie Flevoland 3039723 Bijgevoegd 

5 minutenversie Flevoland 3039724 Bijgevoegd 

Bestuurlijke reactie Fietsbeleid brief aan RRK 3027511 Bijgevoegd 

  


