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OPROEP 

De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 
in vergadering bijeen op 9 maart 2022, 
 
Constaterende dat 
 
- Rijk en Regio tijdens de bestuurlijke overleggen MIRT van november 2020 hebben 

afgesproken tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) te komen 
- Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op Hoofdlijnen, gebaseerd op de drie pijlers 

hoofdfietsroutes, fietsparkeren en fietsstimulering, inmiddels een feit is 
- Er een regionale uitwerking van het NTF is gemaakt in de vorm van een Regionale 

Fietsagenda MRDH 
- Middels deze Regionale Fietsagenda extra cofinanciering voor fietsprojecten van het Rijk 

ontvangen kan worden in de vorm van een rijksbijdrage in de BDU voor NTF 
- Deze cofinanciering vanuit het Rijk het mogelijk maakt om de grote ambities die 

gemeenten in onze regio hebben op het gebied van fiets waar te maken 
- Gemeenten alleen van cofinanciering kunnen profiteren wanneer zij zelf geld beschikbaar 

hebben om te investeren in de fiets 
 
Overwegende dat 
 
- Fietsgebruik geen doel op zich is, maar een oplossing is voor veel maatschappelijke 

problemen waar Nederland, en onze regio, de komende jaren tegenaan zullen lopen 
- De fiets, al dan niet in combinatie met hoogwaardig OV, kan voorzien in de toenemende 

mobiliteitsbehoefte die de grootschalige woningbouwopgave in onze regio met zich 
meebrengt 

- De fiets bijdraagt aan het bereikbaar en leefbaar houden van onze gemeenten 
- De (elektrische) fiets ervoor zorgt dat inwoners in landelijk gebied voorzieningen als 

winkels en scholen kunnen blijven bereiken 
- Regelmatige fietsers zich fitter voelen en minder verzuimen 
- Meer fietsen en minder autogebruik direct minder CO2-uitstoot opleveren en daarmee 

bijdraagt aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het nieuwe kabinet 
- De Adviescommissie Vervoersautoriteit het initiatief heeft genomen voor deze oproep,. 
 
Roept uw gemeenteraad op 
Zich voor te bereiden om in uw nieuwe meerjarenbegrotingen geld te reserveren voor 
investeringen in fietsinfrastructuur voor de rijdende fietser en de geparkeerde fiets.  
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