
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

  
 

13A MEMO REGIONAAL SNELFIETSROUTE-NETWERK 


Aan: Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving / Verkeer 


Van: Ambtelijk Overleg Verkeer   


Datum: 30 oktober 2018
 

Onderwerp: Bespreking voorstel snelfietsroutenetwerk en kwaliteit van deze routes 

Van gedachten te wisselen over: 
1. Het aanwijzen van een regionaal snelfietsroutenetwerk Holland Rijnland 
2. Formuleren kwaliteitseisen regionaal snelfietsnetwerk 
(hogere snelheden) 

Inleiding: 
In 2017 heeft Holland Rijnland een mobiliteitsagenda opgesteld. Hierin zijn 
prioriteiten gesteld voor verschillende modaliteiten. Voor de fiets zijn twee projecten 
benoemd, te weten het aanwijzen van een regionaal snelfietsroutenetwerk en het 
formuleren van kwaliteitseisen voor deze fietspaden.  

Kernboodschap: 
Van gedachten wisselen over de meegezonden concept kaart voor een regionaal 
snelfietsroutenetwerk in Holland Rijnland. Tevens wordt een voorstel gedaan met 
kwaliteitseisen waar de paden die van dit netwerk deel uitmaken idealiter aan 
moeten voldoen.  

Achtergrondinformatie: 
1. Voorgesteld snelfietsroutenetwerk 
Als uitwerking van de agenda Mobiliteit Holland Rijnland is voor de onderwerpen die 
het snelfietsroutenetwerk betreffen een tijdelijke werkgroep in het leven geroepen. In 
deze werkgroep zijn alle drie de subregio’s uit Holland Rijnland vertegenwoordigd. 
Zij hebben er voor gezorgd dat de gemeenten die deze subregio’s vormen input 
leverden voor de kaart met een voorstel voor een snelfietsroutenetwerk in Holland 
Rijnland. In het ambtelijk overleg van 30 oktober is de conceptkaart besproken. Daar 
is afgesproken een concept van deze kaart eerst ter bespreking aan u voor te leggen 
waarna de definitieve kaart in het volgende portefeuillehoudersoverleg aan u wordt 
voorgelegd.  
Deze routes zullen in een later stadium worden afgestemd met de aanpalende 
regio’s.  
De kaart zal tevens als input dienen voor het provinciale netwerk van snelfietsroutes. 
De kaart zal dan ook aan de provincie worden aangeboden en bij concrete uitvoering 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

van projecten gebruikt worden als ondersteuning bij een eventuele 
subsidieaanvraag. Voor de definitieve bespreking in het volgende 
portefeuillehoudersoverleg zal een gesprek worden georganiseerd tussen 
vertegenwoordigers van de provincie en de ‘werkgroep fiets’ om de plannen van 
beide organisaties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Voorstel: Van gedachten te wisselen over de concept kaart. Eventuele aanvullingen 
c.q. wijzigingen zullen na het portefeuillehoudersoverleg worden verwerkt. 

2. Kwaliteit van de routes 
Met het bieden van een regionaal snelfietsroutenetwerk is er nog geen sprake van 
een gegarandeerd goed netwerk waar de (snel)fietser gebruik van wil maken. Naast 
een duidelijke routering en bewegwijzering is ook de kwaliteit van de verharding en 
breedte/indeling van de snelfietspaden van groot belang. Het CROW heeft in een 
van haar uitgaven aanbevelingen voor de inrichting van dergelijke paden 
opgenomen. Deze zijn te lezen in ‘het inspiratieboek snelle fietsroutes’. Het voorstel 
is deze aanbevelingen zoveel als mogelijk te hanteren bij de aanleg van 
snelfietsroutes binnen Holland Rijnland. 
Een kanttekening hierbij is dat de beschikbare ruimte voor een dergelijke route het in 
sommige gevallen noodzakelijk maakt hier van af te wijken. Bij voorkeur gebeurt dit 
zo min mogelijk.  
Het voorstel is om de verharding van de snelfietsroutes in heel Holland Rijnland uit 
te voeren in 1e voorkeur: rood asfalt of 2e voorkeur: betonplaten. Ook hiervoor geldt 
dat hiervan gemotiveerd afgeweken kan worden.  

Voorstel: in te stemmen met de beoogde inrichtingseisen zoals verwoord door het 
CROW en met de voorgestelde verharding. Indien afgeweken wordt van deze 
richtlijnen vindt dit gemotiveerd plaats. 

Een extra aandachtspunt betreft het hoofdfietsroutenetwerk. Dit is vastgelegd in het 
UP Fiets RVVP. Actualisatie hiervan vindt de komende maanden plaats.   

Communicatie: 
Via de reguliere ambtelijke en bestuurlijke overleggen wordt verslag gedaan van de 
voortgang van dit project inclusief de in een volgend stadium te benoemen 
deelprojecten. 

Uitvoering: 
Via de terugkoppeling over de voortgang inzake de Agenda Mobiliteit Holland 
Rijnland wordt de voortgang aan uw bestuur gemeld.  

Bijlagen: 
13b Concept-kaart Regionaal snelfietsroute-netwerk Holland Rijnland 


