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Bijdrage: 5-Sterren fietsprovincie 

PvdA-fractiewoordvoerder Hendrikus Loof 

Voorzitter, 

Ooit woonde zanger Boudewijn de Groot in Drenthe. Ik weet het niet helemaal zeker maar 
volgens mij heeft hij in onze provincie het lied Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser 
geschreven. Zo eenzaam is die fietser inmiddels niet meer. En dus is Op Fietse van Daniel 
Lohues veel meer ons lijflied geworden. Of misschien wel het Drentse volkslied. 

Een prettige nota, zo tegen het eind van de zomer. Doet je verlangen naar het voorjaar 
van 2017 wanneer we de eerste quick wins van deze fietsimpuls tegemoet kunnen fietsen. 
Terecht is aandacht voor Drenthe als fietsprovincie in het Collegeakkoord opgenomen. Ook 
in ons eigen verkiezingsprogramma schreven wij hierover. En dus mooi dat nu, na een jaar, 
deze Kwaliteitsimpuls is uitgewerkt en opgeschreven. 

De fiets is een motor, staat er aan het begin van de beleidsbrief. Het zou je zomaar op het 
verkeerde pedaal kunnen zetten. Gaan we wielrennen op het TT-circuit organiseren en 
promoten? Zou zo maar kunnen want niets is te fiets in het voorstel.  

Als rode draad halen wij de term Verbinding uit het Statenstuk. Niet alleen de fiets van A 
naar B over een modern, adequaat, goed onderhouden en met goede voorzieningen 
uitgerust traject maar verbinding tussen tal van sectoren: economie, vrije tijd, 
gezondheid, duurzaamheid. En verbinding tussen vervoersmogelijkheden en -stromen in 
Drenthe. De fiets ontstijgt de tweewieler en rukt op in de vaart der volkeren, zou je 
zeggen. 

Hoe dan ook voorzitter, nog een paar serieuze opmerkingen aan het eind. 

In de eerste plaats missen wij de verbinding met toegankelijkheid. In de laatste 
Statenvergadering van 13 juli is de motie Toegankelijk Drenthe statenbreed aangenomen. 
In de overwegingen van de motie zijn onder goede en toegankelijke voorzieningen ook de 
fiets- en wandelroutes begrepen. Wij verwachten dan ook dat bij de uitwerking van de 
Kwaliteitsimpuls altijd het belang van toegankelijkheid én van de mensen die afhankelijk 
zijn van een toegankelijke fiets-infrastruktuur worden meegenomen. Zo kunnen we ons 
voorstellen dat verbetering van de fiets-infrastruktuur hier en daar gaat leiden tot 
verbreding van het fietspadennet. Vervoermiddelen als duofietsen en scootmobiels moeten 
er ook gebruik van kunnen maken. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop. 

Een andere opmerking betreft de opsomming van organisaties waarmee overleg is gevoerd 
over de Kwaliteitsimpuls. We missen specifieke organisaties voor ouderen en/of mensen 
met beperkingen. We gaan ervan uit dat hun inbreng wellicht ook door b.v. de ANWB is 
geborgd maar mogelijk is dat ook niet het geval. We pleiten in ieder geval voor zoveel 
mogelijk betrokkenheid van lokale en Drentse organisaties, denk ook aan de BOKD. Ook 
hier horen wij graag nog iets over. 

Ten slotte nog een tip in het kader van Verbindingen. In veel landen om ons heen hebben 
OV-bussen fietsdragers voor of achter op de bus bevestigd. Of ze rijden met een 
fietsaanhanger. Hier zien we dat nog niet, wellicht de moeite van het onderzoeken waard 
voor bepaalde routes in het OV-net.


