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De etappe van vandaag: 

• Ontwikkelingen in vogelvlucht 

• Kansen en bedreigingen 

• Klimaatopgave 

• Wat bereiken we met ambitie? 

• Aanpak van de regio 



Warming up:  

Kennen wij ‘onze’ fietsers? 

1. Als je naar je werk fietst ben je minder vaak ziek 

 

2. Een auto stoot 110 gram CO2 meer per kilometer uit dan 

een fiets 

 

3. Fietsers fietsen graag om voor een snelle fietsroute 

 



• Fietsen is gezond 

• Fietsen is duurzaam 

• Fietsen is goedkoop 

• Fietsen maakt je blij 

• Fietsen levert geld op 

Baten van de fiets in 

Nederland meer dan  

77 miljard euro (2016) 

Positieve effect fietsen 

Bron: Europian Cyclist Federation 



Cijfers & trends 

• 2016:  22,8 miljoen gewone fietsen en 

  1,9 miljoen e-bikes (red: in 10 jaar tijd!) 

  en 9.500 speed-pedelecs 

• 2016:  928.000 nieuwe fietsen, waarvan 29% e-bike 

• 2017:  957.000 nieuwe fietsen, waarvan 31% e-bike 

• € 186 mln uitgave aan consumpties tijdens een dagtocht 

• 24% van alle NL’ers fietst elke dag 

• 72% e-bikers fietst vaker per week 

Bron: Nationaal Fietsplatform  



Kosten vs  

Baten 

Apeldoorn-Deventer Apeldoorn- 

Epe 

Kosten 

Inrichting - 4,4 - 15,6 

Accijnzen - 0,9 - 1,9 

Baten 

Reistijd bestaande fietser 5,2 12,8 

Reistijd nieuwe fietser 0,2 2,0 

Reistijd auto 0,5 1,1 

Arbeidproductie 0,7 1,6 

Levensverwachting 0,3 0,6 

Emissies 0,5 1,0 

Geluid 0,2 0,4 

Saldo + € 2,3 miljoen + € 2,0 miljoen 

Baten vs kosten 1,5 1,1 

Bron: Cleantech Regio/Decisio 



Hoe slaat de balans door…? 

• Potentieel e-bike niet 

uitnutten ↓ 

• Overlast gestalde 

fietsen ↑ 

• Congestie fietspad ↑ 

• VerkeersVeiligheid ↓ 

• Congestie op weg ↓ 

• Bereikbaarheid en 

doorstroming ↑ 

• Vitaliteit regio ↑ 

• Imago ↑ 

• CO2 reductie ↑ 

Bedreigingen 

Kansen 



Klimaatakkoord Mobiliteit 

Landelijk:   

• Mobiliteit lagere opgave t.o.v. andere sectoren  

• Doel 2030: 25 Mton CO2-productie  

• Huidig beleid: 32,3 Mton 

• Opgave mobiliteit: 7,3 Mton reductie! 

 

Doorvertaald naar regio:  

• Doel 2030: 0,5 Mton CO2-productie 

• Huidig (landelijk) beleid: 0,8 Mton productie 

• Opgave mobiliteit: -0,3 tot -0,15 Mton 

 

Regionale doelstelling (indicatief): -50kTon in 2021 
Bron: TNO 



Demarrage: 

Doet uw gemeente aan bevorderen 

fietsgebruik? 



Hoe halen we 50 kton reductie in 2021? 

Bron: TNO 



Wat zijn onze resultaten? 
2010 ‘+2% 

ambitie’ in  

2017  

2017 

werkelijk 

Nederland 13,7 15,7 14,5 

Gelderland 1,8 2,1 1,9 

Overijssel 1,1 1,3 1,1 

Bron CBS OViN  



…vervolg 

Bron: TNO 



Eindsprint:  

Welke ambitie nemen wij voor de fiets? 

• Welk groeipercentage stellen wij ons tot doel? 

 

• Zetten wij in op lokaal of regionaal fietsen? 



Beinvloedbare Kilometers en CO2 

CO2 

VKM 

Totaal  

 

• CO2 = 0,6 

Mton 

 

 

 

 

 

 

• Vkm = 2900 

mkm 

  

Aanname: 55% snelweg is doorgaand verkeer buiten regio 

Bron: TNO 



…constateringen 

• Totaal ~30 kton…is nog te weinig! 

• alleen haalbaar met pakket aan maatregelen, gezamenlijk, regiobreed 

(zoals programma slimme en schone mobiliteit) 

• Verder opschalen naar projecten met meer impact 

…meer deel ev-auto’s, flex-ov 

…stadsdistributie 

…milieuzones, meer en duurdere parkeerzones 

…meer 30 km zones, fietsstraten,  

• fiets pakt substantieel aandeel 

• grootte van aandeel wordt bepaald door (collectieve) ambitie 



Aanpak Cleantech Regio 

Gefaseerd, integraal en gezamenlijk! 
 

 Brede opzet  
- meerdere parallelle ‘sporen’ (snelle fietsroutes, werkgeversaanpak, bedrijfsterreinen) 

 

 Aanbieden voorzieningen 

- prioritering fiets m.b.v. slimme technologie, deelfiets-systemen, scan’s. 

 

 Gedragsbeïnvloeding 

- publiekscampagnes op ander reis/rij-gedrag 

- doelgroepen: forens, burger, toerist 

 



De lat ligt hoog… 

…hoe hoog legt u hem  

 

en springt u mee…??? 




