
1 
 

Een recept voor fietssnelroutes 

EEN ONDERZOEK NAAR DE VORMGEVING EN AANPAK VAN BELEIDSPROCESSEN 

BETREFFENDE FIETSSNELROUTES.  

 

 

 

 

 

 

MASTERSCRIPTIE PLANOLOGIE 

PATRICIA VAN WACHTENDONK 

 

 

  



2 
 

 

EEN RECEPT VOOR FIETSSNELROUTES  

EEN ONDERZOEK NAAR DE VORMGEVING EN AANPAK VAN BELEIDSPROCESSEN BETREFFENDE FIETSSNELROUTES  

 

 

 

 

MASTERSCRIPTIE PLANOLOGIE  

AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT  

FACULTEIT DER GEOWETENSCHAPPEN  

 

DOOR PATRICIA VAN WACHTENDONK  

STUDENTNUMMER: 4001125  

CONTACT: PATRICIAVANWACHTENDONK@GMAIL.COM 

 

 

 

BEGELEIDING UNIVERSITEIT: DR. S.C.M. GEERTMAN 

 

 

BEGELEIDING GEMEENTE DEVENTER: R. KAGER 

 

 

BEGELEIDING REGIO STEDENDRIEHOEK: R. HENDRIKSEN   

  



3 
 

  



4 
 

VOORWOORD 

Ongeveer een jaar voor dit schrijven begon mijn zoektocht naar mijn afstudeeronderwerp. Na mijn 

bachelorthesis te hebben geschreven over veroudering van bedrijventerreinen had ik al gauw 

geconcludeerd niet nog een onderzoek naar dat onderwerp te willen doen. Maar: wat dan? Die vraag 

heeft mij lang beziggehouden. Met de hulp van de heer Brouwer, die mij leerde mijn interesses te 

concretiseren naar onderwerpen, lukte het mij dan een onderwerp te kiezen.  

Ik verbaasde me toentertijd onder andere over de vele ingrepen die er waren op het gebied van 

fietsinfrastructuur. Zo kende ik in Nijmegen de ‘fietssnelweg’ naar de universiteit al een paar jaar, maar 

het bleek dat dit soort fietspaden steeds vaker werden aangelegd. Een actuele ontwikkeling die mij 

interesseerde omdat de fiets in mijn ogen ook een steeds grotere concurrent aan het worden is in het 

reizen van een naar het werk (zoals de opkomst van de OV-fiets) en ik zelf voorstander ben van 

fietsen.  

 

In het afgelopen jaar heb ik mij daarom bezig gehouden met het onderwerp fietssnelroutes. Mijn 

onderzoek ben ik begonnen middels een stageopdracht vanuit de gemeente Deventer. Ik wil de 

gemeente bedanken voor de kans die het mij gegeven heeft daar mijn onderzoek uit te voeren en voor 

de fijne werksfeer. In het bijzonder wil ik mijn begeleider Roland Kager bedanken, die met zijn eigen 

visies telkens nieuwe ideeën in kon brengen in mijn onderzoek.   

Omdat een fietssnelroute een regionale opgave is, werd mijn stage gecombineerd met een stage bij 

de fietscoördinator van de regio Stedendriehoek. Ook mijn begeleider daar, Roland Hendriksen, wil ik 

bedanken voor de steun, interesse en zijn initiatiefrijke houding om mij verder te helpen.  

Een onderzoek uitvoeren met drie begeleiders is niet gemakkelijk en af en toe voelde het alsof ik een 

speelbal was. Toch wist mijn universitair begeleider mij bij tijd en wijle uit de praktische wereld van de 

ambtenarij te halen en me met de neus weer de wetenschappelijke richting uit te krijgen. Ik wil daarom 

graag Stan Geertman bedanken voor zijn duidelijke en concrete feedback, waardoor telkens met een 

duidelijke opdracht naar huis kon gaan.  

 

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder medewerking van de verschillende respondenten. 

Hen wil ik allen stuk voor stuk bedanken voor hun tijd, maar vooral voor de ontzettend fijne en 

interessante gesprekken die ik met ze gevoerd heb.  

 

Tot slot heb ik heel wat mensen om mij heen die mij er het afgelopen jaar doorheen hebben gesleept. 

Ik wil in het bijzonder mijn ouders en broertje bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die ik van de 

gevraagd heb. Daarnaast mijn vriendinnen uit mijn roeiploeg die me door de niet altijd even 

gemakkelijke perioden heen wisten te slepen. Zij hebben ook allen paraat gestaan om mijn stuk door 

te lezen en op die manier te helpen de tekst te verbeteren. Ook het damesgezelschap waar ik lid van 

ben, wil ik bedanken voor hun steun en afleiding in deze periode. Speciale dank gaat nog uit naar 

mevrouw Meyer, die mij leerde te relativeren en mij wist te blijven motiveren tijdens de verdere uitvoer 

van het onderzoek.  

 

Na een jaar hard werken ligt dan hier mijn masterthesis voor u, waarin ik probeer inzicht te verkrijgen 

in de manier waarop het beste het beleidsproces betreffende de aanleg van fietssnelroutes kan 

worden aangepakt. Ik hoop dat de gevonden adviezen in dit onderzoek behulpzaam kunnen zijn voor 

elke geïnteresseerde.  

 

Ik wens u veel leesplezier!  

 

Patricia van Wachtendonk 

Nijmegen, februari 2014  
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SAMENVATTING 
Minder dan tien jaar geleden ontstond in Nederland het concept ‘fietssnelroute’. Aan het ontstaan van 

dit concept liggen een aantal ontwikkelingen ten grondslag. De gemiddelde fietskilometers in 

Nederland nemen toe door een verandering van de levensstijl van mensen, schaalvergroting en 

verstedelijking en de opkomst van de elektrische fiets. Een fietssnelroute wordt gedefinieerd als: een 

doorlopende route van een hoge kwaliteit, waarop fietsers geen of nauwelijks barrières tegenkomen 

en waarbij het fietspad zo recht mogelijk tussen herkomst en bestemming loopt tot een afstand van 

ongeveer 15 à 20 kilometer, waardoor het fietsen van lange afstanden aantrekkelijk en gestimuleerd 

wordt’ (Van Esch, e.a., 2013, p.14). 

Gestimuleerd vanuit het Gelders Fietsnetwerk heeft de regio Stedendriehoek een regionale Fietsvisie 

opgesteld, waarin zij ook enkele fietssnelroutes hebben vastgesteld. De Stedendriehoek is een van de 

eerste gewone wgr-regio’s is die een fietssnelroute ambieert. Het doel van dit onderzoek is om de 

regio Stedendriehoek een advies te geven over de inrichting en aanpak van het beleidsproces. In het 

onderzoek staat daarom de volgende hoofdvraag centraal:  

 

Hoe kan het beleidsproces rondom de mogelijke aanleg van enkele fietssnelroutes in de regio 

Stedendriehoek het beste worden vormgegeven en zodanig aangepakt dat er zoveel mogelijk 

rekening wordt gehouden met de betrokken belangen en dat de kans op succesvolle implementatie 

wordt gemaximaliseerd? 

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden is het onderzoek ondersteund door de inbreng van een 

literatuurstudie over fietssnelroutes, beleidsprocessen en samenwerking tussen gemeenten.  

Het concept fietssnelroute staat ter discussie omdat de definitie van het begrip ‘zachte eisen’ 

benoemt. Dit heeft als gevolg dat de definitie op verschillende manieren te interpreteren is. Voor 

fietssnelroutes zijn ten opzichte van fietsroutes een aantal extra eisen toegevoegd, namelijk het 

meenemen van de beleving van de route, de ruimtelijke integratie van de route en de sociale en 

economische waarde. De invloed van marketing, communicatie en monitoring bij dergelijke 

maatregelen moet ook niet worden onderschat.  

Beleidsprocessen worden getypeerd door drie kenmerken. Een beleidsproces is dynamisch. Door 

ingewikkelde relaties tussen actoren zijn beleidsprocessen complex. Infrastructurele beleidsprocessen 

kunnen te maken krijgen met drie soorten complexiteit, te weten maatschappelijke complexiteit 

(draagvlak), technische complexiteit en organisatorische complexiteit (samenwerking en afstemming). 

Voor het managen van beleidsprocessen kan het beste gebruik worden gemaakt van een combinatie 

van proces- en projectmanagement. Waar procesmanagement zich meer richt op interacties en 

sturing tussen actoren, kan projectmanagement de inhoud van beleid aan elkaar verbinden.  

Het tweede kenmerk van het beleidsproces is dat het een volgtijdelijk en herkenbaar en ten derde 

ontstaat er wederzijdse beïnvloeding tussen actoren door inbreng van hun belangen en door de inzet 

van diverse hulpbronnen. 

Samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk bij een regionale fietssnelroute. De regio 

Stedendriehoek is een gewoon wgr-samenwerkingsverband met een openbaar lichaam. In zo’n 

samenwerkingsverband blijft de autonomie bij de gemeenten. Voor samenwerking tussen gemeenten 

zijn verschillende succes- en faalfactoren die de samenwerking kunnen bevorderen of juist 

belemmeren.  

 

De gekozen onderzoeksmethode was een casestudie. Van drie casussen (Arnhem – Nijmegen, regio 

Twente en ’s Hertogenbosch - Oss) is het beleidsproces geëvalueerd met als doel lering te kunnen 

trekken uit de in de processen gemaakte keuzen.  

In de geanalyseerde beleidsprocessen blijken voornamelijk de Fietsersbond en de provincie te worden 

betrokken binnen het proces, naast de desbetreffende gemeenten. Complexiteit in de 

beleidsprocessen ontstaat grotendeels door het ontbreken van een duidelijke probleemstelling en door 

de aanwezigheid van meerdere beslissers. De onderzochte beleidsprocessen verliepen in twee fasen, 
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namelijk een regionale vaststelling van het voorlopig tracé en een gemeentelijke uitwerking en 

realisatie van het definitieve ontwerp. 

In de beleidsprocessen spelen de in de literatuurstudie genoemde succes- en faalfactoren mee, maar 

zit er wel verschil in de mate waarin deze factoren een rol spelen. Er kan worden geconcludeerd dat er 

vijf aspecten belangrijk zijn. Het blijkt dat het concept fietssnelroute nog onvoldoende is uitgewerkt (1), 

dat het vinden van voldoende financiering en het verdelen van de kosten gemakkelijk tot problemen 

leidt (2), dat partijen moeten leren denken in het regionale belang en de schaal van het project 

daarom complexiteit met zich meebrengt (3), dat het belangrijk blijkt om bestuurlijk commitment te 

creëren (4) en tenslotte dat de juiste actoren bijtijds betrokken moeten worden (5).  

Aan de regio Stedendriehoek de uitdaging om aan die vijf aspecten aandacht te besteden en een 

goede invulling te geven. Daarin kan het volgende advies met betrekking tot de aanpak van het 

beleidsproces worden gegeven.  

- De regio start een gideonsbende op met daarin de desbetreffende gemeenten, de twee 

provincies en een provinciale vertegenwoordiger van de Fietsersbond. De gideonsbende is 

een groep voortrekkers die zorgen voor sturing van het proces (Van de Laar, p. 223). 

Daarnaast maken zij een klankbordgroep met daarin de lokale fietsersbonden, de dorps- en 

wijkraden en eventuele andere partijen die een regionaal belang zien in de fietssnelroute.  

- De gideonsbende laat de potentie van de route bepalen door een extern bureau. Aan de hand 

van die potentie stelt de groep een ambitieniveau vast. Dit ambitieniveau probeert men zoveel 

mogelijk af te stemmen op de criteria van het concept fietssnelroute zoals het dan is.  

- De gideonsbende stelt een onderbouwing samen die voor de fietssnelroute pleit. Daarin tonen 

zij de meerwaarde aan (bijvoorbeeld op basis van potentiële fietsers of een kosten 

batenanalyse) en probeert de route te koppelen aan diverse regionale belangen.  

- Wanneer die twee zaken bestuurlijk zijn afgekaderd, gaat de gideonsbende de 

kostenverdeling uitwerken. Daarbij zoeken en berekenen zij mogelijke subsidies en 

informeren de afgevaardigden van de gemeenten binnen hun gemeente naar beschikbare 

budgetten. Aan de hand van de kostenraming en de potentie per gemeente wordt een 

verdeelsleutel afgesproken, die representatief is voor de meerwaarde die de fietssnelroute 

voor de verschillende gemeenten zal hebben.  

- Na vaststelling van de financiële verdeelsleutel gaat de gideonsbende in gesprek met 

klankbordgroepen over de keuze voor het tracé. Ook informeren zij eventuele omwonenden 

en grondeigenaren van de potentiële tracés hierover. Ten slotte maakt de gideonsbende een 

keuze over het tracé en een keuze voor eenmalige of gefaseerde aanleg van het tracé.  

- Als alle gemeenteraden hier mee hebben ingestemd, kunnen gemeenten afzonderlijk het 

definitieve ontwerp uitwerken en realiseren, waarin gemeenten de flexibiliteit krijgen een eigen 

aanpak te kiezen.  

Een eerste aanbeveling aan de regio Stedendriehoek is om het advies mee te nemen in hun 

beleidsproces. Ook kan er worden aanbevolen onderzoek te doen naar de verschillen tussen wgr-

plusregio’s en gewone wgr-regio’s op het gebied van fietsmaatregelen. Het concept fietssnelroute 

moet verder worden uitgewerkt en daarvoor is ook monitoring van maatregelen nodig. Ten slotte kan 

worden aanbevolen verder onderzoek te doen naar de manier waarop gemeenten zowel het regionale 

als het eigen lokale belang kunnen vertegenwoordigen in een beleidsproces.  
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1.1 AANLEIDING  
Wereldwijd wordt de fiets als transportmiddel in verscheidene steden en regio’s steeds belangrijker. 

Daarmee heeft het fietsgebruik een positie ingenomen op zowel de wetenschappelijke als de 

beleidsagenda (Pelzer, 2010). Fietsgebruik kent verschillende intensiteiten in verschillende landen 

(Rietveld & Daniel, 2004). Zo is bekend dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten in 2001 nog geen 1 

procent van de totale ritten met de fiets werd gemaakt (Pucher & Buehler, 2007). Ook in Groot-

Brittannië is het gebruik van de fiets erg laag: in 2011 werd daar ongeveer 2% van de totale ritten met 

de fiets afgelegd (Department for Transport, 2005). Dit in tegenstelling tot Nederland, dat bekend staat 

als een land met een hoog fietsgebruik.  

Nederland speelt een prominente rol in het gebruik van de fiets als transportmiddel en het fietsbeleid. 

Volgens de statistieken is Nederland het land met het hoogste fietsgebruik. In Nederland worden 

namelijk ongeveer 31% van de verplaatsingen met de fiets gemaakt (European Cyclists’ Federation, 

2013). Gemiddeld fietst men er 2,5 kilometer per dag (Fietsen.123, 2013; Heinen, 2011, p.3). Het 

verschil in gefietste afstand per dag is groot vergeleken met landen met een laag fietsgebruik. In de 

Verenigde Staten wordt namelijk slechts 0,1 kilometer per inwoner per dag gefietst en in Groot-

Brittannië is dit 0,2 kilometer per dag (Pucher & Buehler, 2007). De uitspraak: ‘Nederland fietsland’ 

bestaat daarom niet voor niets (Fietsverkeer, 2002).  

De grote rol van de fiets in het Nederlandse vervoerssysteem is volgens Pucher & Buehler te 

verklaren door het gevoerde ruimtelijk beleid (2007). Waar in andere landen werd ingezet op het 

autovriendelijker maken van de ruimte, gebeurde dat in Nederland in mindere mate. Het hogere 

fietsgebruik in Nederland is ook te verklaren doordat er nooit een sluitend systeem voor het openbaar 

vervoer is gerealiseerd, zoals een metronetwerk, dat als concurrent van de fiets kon optreden. 

Daarnaast droeg het ‘compacte stad’-beleid vanaf halverwege de jaren ’80 bij aan het feit dat veel 

bestemmingen op fietsbare afstand bleven, waardoor er ondanks de opkomst van de auto nog steeds 

gefietst werd. In het ruimtelijke beleid is fietsbeleid altijd een regulier onderdeel geweest (Ligtermoet, 

2003). 

 

Het fietsbeleid in Nederland kent vooral een sterk aandeel op reisafstanden tot 7,5 kilometer 

(Fietsverkeer, 2001). Voorheen waren beleidsinterventies voor fietsen ook voornamelijk gericht op 

ritten tot 7,5 kilometer. De aandacht verschuift nu ook naar afstanden tot ongeveer 15 à 20 kilometer 

(MuConsult B.V., 2007). Uit de mobiliteitsbalans van 2011 van het Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid (KiM) bleek dat in tien jaar tijd het gemiddelde aantal fietskilometers met 13% is 

toegenomen (Fietsberaad, 2011). Deze toename in fietskilometers is toe te schrijven aan 

verschillende ontwikkelingen.  

Een van die ontwikkelingen is de verandering van de levensstijl van mensen in Nederland. Harms 

(2013) merkt op dat fietsen binnen de jongere generatie een grotere rol gaat spelen dan vervoer per 

auto. Jongvolwassenen (18-30 jaar) van nu zijn minder snel geneigd een auto te kopen dan voorheen. 

Er wordt nu sneller gekozen voor het reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Naast de 

jongvolwassenen zijn er ook meer ouderen die weer (meer) gaan fietsen. Zij willen gezonder en vitaler 

worden en zijn meer buitenshuis.  

Andere ontwikkelingen die een rol spelen zijn de schaalvergroting van allerlei voorzieningen en het 

verder uitdijen van het stedelijke gebied (Fietsberaad, 2011). De toename van fietskilometers vindt 

ook plaats door de opkomst van de elektrische fiets, de e-bike (Cherry & Cervero, 2007; Van 

Boggelen, 2010). Deze fietsen met elektrische trapondersteuning, die in eerste instantie voornamelijk 

gebruikt werden door ouderen, groeien hard in populariteit. In 2012 was één op de zes verkochte 

fietsen al een e-bike (Van Duijn, 2013). Met de e-bike kan een constante maximale ondersteunde 

snelheid van 25 km/h worden gehandhaafd en daarmee kan de gebruiker gemakkelijk doorfietsen, 

zowel bij heuvels of tegenwind als op vlak terrein (Engelmoer, 2012, p.17). Doordat er gemakkelijker 

op hogere snelheid kan worden gefietst en doordat er sprake is van verstedelijking, is het van belang 

dat het fietsnetwerk uitgebreid wordt voor de langere afstanden. De aandacht voor de fiets in 

Nederland richt zich daarom op de fiets als vervoersmiddel voor zowel de korte afstand (tot 7,5 
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kilometer) als de middellange afstand (tot ongeveer 15 à 20 kilometer) (Van Boggelen, 2010; 

MuConsult B.V., 2007). 

 

Fietssnelroutes 

Voor het verbeteren van de kwaliteit van fietsvoorzieningen voor fietsers die al (bereid zijn) langere 

afstanden (te) fietsen, zijn verschillende projecten opgezet. Tevens zijn er projecten die stimuleren om 

de fiets als vervoersmiddel te kiezen over langere afstanden. Lokaal en regionaal zetten partijen 

communicatie en beloningsacties in om mensen te stimuleren zich met de fiets de verplaatsen (Evers, 

2004; Provincie Gelderland, 2004, p. 24). Woon-werkverkeer dat afstanden tot ongeveer 15 kilometer 

moest afleggen, werd bijvoorbeeld landelijk gestimuleerd om te gaan fietsen via het Fiets filevrij 

project (www.fietsfilevrij.nl; Van Boggelen, 2009). Het Fiets filevrij project maakt fietsroutes 

aantrekkelijker en tracht daarmee het gebruik van de fiets op een middellange afstand aantrekkelijker 

te maken dan een korte autorit over de parallel lopende snelweg. 

Er zijn op vele plaatsen in het land verbeteringen aangebracht aan fietspaden en sinds het ontstaan 

van de zogenaamde ‘fietssnelroutes’ bijna tien jaar geleden is hier een toenemend aantal van 

aangelegd. Een fietssnelroute is ‘een doorlopende route van een hoge kwaliteit, waarop fietsers geen 

of nauwelijks barrières tegenkomen en waarbij het fietspad zo recht mogelijk tussen herkomst en 

bestemming loopt tot een afstand van ongeveer 15 à 20 kilometer, waardoor het fietsen van lange 

afstanden aantrekkelijk en gestimuleerd wordt’ (Van Esch, Bot, Goedhart & Scheres, 2013, p. 14). De 

fietssnelroute kent verschillende benamingen, zoals snelfietsroute of snelle fietsroute, die in beginsel 

overeenkomend zijn. In dit onderzoek zal de term fietssnelroute worden aangehouden.  

In de afgelopen jaren is de fietssnelroute steeds populairder geworden, waardoor er in steeds meer 

regio’s plannen zijn of worden gemaakt om fietssnelroutes aan te leggen. Het doel van de 

fietssnelroute kent tegenwoordig echter een grotere variatie, waarbij het stimuleren van het 

fietsgebruik in de regio en het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio daarbij veelgehoorde 

argumenten zijn (Gelders Fietsnetwerk, 2010). Dit is ook het geval in de regio Stedendriehoek, die in 

haar Fietsvisie uit 2012 aangeeft een zogenaamde fietsruggengraat aan te willen leggen, die uit een 

aantal fietssnelroutes bestaat.  

 

1.2 REGIO STEDENDRIEHOEK 
De fiets krijgt in toenemende mate aandacht in de beleidsomgeving, waarbij steeds meer zorg uitgaat 

naar het verbeteren van het fietsnetwerk voor de langere rit (Pelzer, 2010). Door toegenomen 

reisafstanden, maar ook door de verstedelijking, overbruggen fietsroutes steeds regelmatiger 

gemeentegrenzen. Aanleg van fietsinfrastructuur vereist dus vaker een samenwerking tussen 

gemeenten. In Nederland neemt regionale samenwerking toe doordat beleidsprocessen zich steeds 

minder beperken tot gemeentegrenzen, door de omvang van sommige vraagstukken (Zwaan, z.j.). De 

fietssnelroute is een dergelijk vraagstuk. 

Over de afbakening van het begrip regio bestaat veel discussie (Balsiger & Debarbieux, 2011). In de 

ruimtelijke ordening wordt veel gewerkt met grenzen. Deze politieke en sociale constructies dragen bij 

aan de verdeling van het beleid (Steele, Alizadeh & Eslami-Andargoli, 2013). Jarenlang hebben die 

grenzen voornamelijk op nationale, provinciale en lokale schaal gelegen. Een verschuiving van 

vraagstukken naar regionale schaal, waardoor er ook regionale beleidsprocessen zijn, is van 

recentere tijd (Steele et al., 2013; Janssen-Jansen, 2004). Een regio is de uitkomst van ruimtelijke en 

cognitieve bepalingen van de omgeving en kenmerkt zich door territorium, symboliek, instituties en 

transformatie (Balsiger & Debarbieux, 2011; Paasi, 2002). Daarin zijn verschillende soorten regio’s te 

onderscheiden.  

Een veelvoorkomende regio van de laatste jaren is de bestuurlijke regio. Dit is een regio die door 

bestuurders op de kaart is gezet. Die bestuurlijke regio is de institutionele constructie die volgt uit de 

beslissing om actoren uit te nodigen binnen dat bepaalde gebied (Balsiger & Debarbieux, 2011). In 

Nederland worden er een aantal regio’s erkend als extra bestuurslaag, de zogenaamde stadsregio’s 

of wgr-plusregio’s. Andere samenwerkingsvormen in de vorm van regio’s ontstaan door toegenomen 
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complexiteit en onzekerheid van vraagstukken en zijn niet centraal gestuurd, doch wel centraal erkend 

(Pike, Rodriguez-Pose & Tomaney, 2006, p.3).  

 

De regio Stedendriehoek, waar dit onderzoek over zal gaan, is een dergelijk niet centraal gestuurd 

regionaal samenwerkingsverband waarin ook regionale ruimtelijke vraagstukken aan bod komen. De 

regio bestaat uit zeven gemeenten, te weten Apeldoorn, Brummen, Epe, Deventer, Lochem, Voorst en 

Zutphen. Sinds 2005 bestaat de regio in zijn huidige vorm. Het samenwerkingsverband dat de regio 

kent, werkt op basis van vrijwilligheid. De regio heeft geen zelfstandig beslissend orgaan - er is geen 

extra bestuurslaag, maar wel een openbaar lichaam met daarin een regionaal bestuur, waardoor het 

wordt erkend door de wgr (zie paragraaf 2.3.1). De regio heeft geen eigen budget. Voor het maken 

van beslissingen moeten daarom de losse gemeenten en gemeenteraden instemmen met een 

bepaald voorstel (www.regiostedendriehoek.nl). Beslissingen kunnen daarom enkel worden gemaakt 

op basis van samenwerking en overeenstemming.  

In dit onderzoek is met name het onderscheid tussen de wgr-plusregio en een wgr-regio interessant. 

De regio Stedendriehoek kan daarom worden gedefinieerd als: een niet-wgr-plusregio of een gewone 

wgr-regio.  

De gemeenten uit de regio liggen over provincie verspreid, namelijk in Gelderland en Overijssel. De 

aanwezigheid van het belang van twee provincies zorgt voor complexiteit betreft de subsidiëring van 

projecten en het vaststellen van beleid. Beide provincies kennen namelijk een eigen beleid.   

 

Regionale fietssnelroutes 

Vanuit de Provincie Gelderland is er de ambitie uitgesproken om Gelderland nadrukkelijk als 

fietsprovincie op de kaart te zetten. Daarvoor is het Gelders Fietsnetwerk opgericht, dat zich richt op 

versterking van het bovenlokaal fietsnetwerk. Vanuit dat Gelders Fietsnetwerk werden de zes 

Gelderse regio’s in 2008 gestimuleerd om regionale visies vast te stellen (Gelders Fietsnetwerk, 

2010).  

De regio Stedendriehoek had daarom in 2010 een ‘Visie Fietsbeleid Regio Stedendriehoek’ 

vastgesteld (Stedendriehoek, 2010). Door de opkomst van de fietssnelroutes waren de meeste 

fietsvisies al direct deels achterhaald. Vanuit de Provincie Gelderland is vervolgens gevraagd deze 

regionale visies te herijken en hier mogelijke fietssnelroutes in te verwerken. Vanuit die zes 

verschillende regionale fietsvisies kon er een provinciale koepelvisie worden gemaakt (Gelders 

Fietsnetwerk, 2010). 

In 2012 is er in de regio Stedendriehoek vervolgens door alle gemeenten de Fietsvisie Regio 

Stedendriehoek vastgesteld, die het regionale fietsbeleid bevat (Van der Wijk, 2012). Volgens die visie 

wil de regio dat de onderlinge relatie tussen de drie steden, Apeldoorn, Deventer en Zutphen, 

versterkt wordt. De regio ziet hier, door de afstanden tussen de steden, mogelijkheden om 

snelfietsroutes te realiseren. Daarnaast moeten de drie steden ook vanuit de andere kernen beter 

bereikbaar worden per fiets. Een extern bureau zal de potentie van de routes onderzoeken en inzicht 

geven in het huidige gebruik en het potentiële gebruik van fietsroutes. Op basis van dat gebruik zal 

worden bepaald of de regio potentie ziet in het aanleggen van een fietssnelroute ten opzichte van een 

normale fietsroute. Volgens de vastgestelde Fietsvisie wordt er in elk geval een fietsruggengraat van 

negen fietsroutes, fietssnelroutes of niet, aangelegd voor de regio, zoals weergegeven in afbeelding 1.  

Vanuit de regionale Fietsvisie is er een Plan van Aanpak haalbaarheidsonderzoek Fietsruggengraat 

vastgesteld (Fietsteam Stedendriehoek, 2013). Dit Plan van Aanpak geeft aan dat er eerst een 

verkenning zal worden gedaan naar twee van de negen fietsrelaties, namelijk de fietsrelatie tussen 

Deventer en Zutphen en de fietsrelatie tussen Deventer en Apeldoorn. De haalbaarheidsstudie voor 

deze twee routes wordt in 2013 opgestart door de gemeenten. Dit onderzoek is een voorloper op de 

haalbaarheidsstudie en richt zich ook op de twee bovengenoemde relaties. 
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Afbeelding 1: Fietsruggengraat regio Stedendriehoek. Bron: Van der Wijk, 2012 

 

Dit onderzoek is vanuit een opdracht van de gemeente Deventer, in samenwerking met de 

fietscoördinator van de regio Stedendriehoek opgestart. De redenen voor het ontstaan van de 

opdracht, worden hieronder beschreven. 

In 2008 is er tussen Deventer en Apeldoorn, vanuit het toenmalige project ‘Met de fiets minder file’ 

geprobeerd een zogenaamde fietssnelweg aan te leggen. Ten gevolge van het tijdgebrek in het 

proces en het beperkte budget konden er echter relatief weinig maatregelen worden toegepast 

(Werkgroep Met de fiets minder file route Apeldoorn Deventer, 2008). Bij een gebrek aan 

kwaliteitseisen toentertijd, voldoet de route momenteel niet aan het kwaliteitsniveau wat er van de 

route wordt verwacht en is ook het beleidsproces niet soepel verlopen (Fietsersbond Apeldoorn, 

Deventer en Zutphen, 2012). Alle partijen zijn het erover eens dat het eindresultaat geen fietssnelweg 

is en dat er opnieuw naar een alternatief gekeken zal moeten worden (R. Kager, persoonlijke 

communicatie, maart, 2013).  

Een andere reden is dat er in Nederland momenteel behoorlijk wat routes worden aangelegd vanuit 

het project Fietsfilevrij (www.fietsfilevrij.nl). De meeste van deze routes zijn of worden aangelegd in de 

stadsregio’s in Nederland (www.rijksoverheid.nl*). Gezien de structuur van de regio Stedendriehoek is 

het interessant om te onderzoeken of dit extra belemmeringen kan opleveren in het proces. Door te 

onderzoeken welke uitdagingen men onderweg tegen kan komen in het regionale beleidsproces in de 

regio Stedendriehoek kunnen sommige (mogelijke) belemmeringen in het beleidsproces wellicht op 

voorhand worden voorkomen.  
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1.3 RELEVANTIE 
 

Maatschappelijke relevantie 

De eerste fietssnelroutes werden vanaf 2006 gerealiseerd vanuit het project Met de Fiets minder File. 

Het concept ‘fietssnelroute’ is daarom nog vrij nieuw is (MuConsult B.V., 2007).  

In dit onderzoek wordt het beleidsproces van fietssnelroutes onder de loep genomen. Het concept 

fietssnelroute vraagt samenwerking op regionale schaal en niet binnen de gemeentegrenzen. Hoewel 

samenwerking op regionale schaal al langer bestaat, is dit op het gebied van ‘grootschalige’ 

fietsmaatregelen als fietssnelroutes nieuw. Een fietssnelroute kan daardoor niet met een routinematig 

beleidsproces worden gerealiseerd. Veel regio’s zoeken daarom naar een goede manier waarop zij 

het beleidsproces kunnen aanpakken om tot succesvolle implementatie van een fietssnelroute te 

komen. 

Bijzonder aan dit onderzoek is dat het gericht is op advies aan een niet-wgr-plusregio. De regio 

Stedendriehoek is een van de eerste gewone wgr-regio’s die een fietssnelroute wil gaan aanleggen. 

Dit maakt dit onderzoek daarmee ook relevant voor andere soortgelijke regio’s die ook voor het eerst 

een fietssnelroute willen aanleggen. 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is gelegen in het feit dat uit beleidsprocessen van 

fietssnelroutes elders kennis wordt vergaard over het verloop van een dergelijk proces. Vervolgens 

kunnen de conclusies uit dit onderzoek gebruikt worden als handvatten voor andere beleidsprocessen 

rondom fietssnelroutes.  

 

Wetenschappelijke relevantie 

Voor de wetenschappelijke relevantie moet er gekeken worden naar de wijze waarop dit onderzoek 

past binnen de bestaande wetenschappelijke literatuur en welke inzichten het toe kan voegen aan de 

bestaande literatuur. In de bestaande wetenschappelijke literatuur wordt weinig aandacht besteed aan 

fietsen als dit vergeleken wordt met onderzoeken die zijn gedaan naar andere vervoersmiddelen 

(Heinen, 2011, p.6). De afgelopen tien jaar is de wetenschappelijke aandacht voor fietsen echter wel 

flink toegenomen (Pelzer, 2010). Veel wetenschappelijke literatuur over fietsen is echter nog gericht 

op de verschillende beleidsmaatregelen die het fietsgebruik moeten stimuleren en op welke manier 

mensen gestimuleerd worden tot fietsen. Ook is er veel onderzoek gedaan naar de voordelen van 

fietsen en andere effecten die fietsen en fietsbeleid opleveren (Pucher, Dill & Handy, 2010).  

De rol van de fietssnelroute in de wetenschap is nog klein doordat het concept fietssnelroute een jong 

begrip is. Dit onderzoek richt zich op een beleidsproces rondom fietssnelroutes. In de literatuur over 

beleidsprocessen betreffende infrastructuurprojecten kent de fiets een erg kleine en bescheiden rol 

(Heinen, 2011, p.6). Doordat het vraagstuk over de fietssnelroute voorbij de gemeentegrenzen gaat 

en er sprake is van regionale samenwerking, zal het beleidsproces omtrent deze fietsmaatregelen 

voor gemeenten een andere invulling krijgen dan gemeentelijke beleidsprocessen met betrekking tot 

de fiets. Bovendien is er weinig over bekend omdat beleidsprocessen op dit niveau en over regionale 

fietssnelroutes nog nauwelijks hebben plaatsgevonden. Dit onderzoek biedt een inzicht in dit regionale 

beleidsproces betreffende het realiseren van een fietssnelroute.  

 

1.4 DOELSTELLING  
In dit onderzoek wordt geprobeerd lering te trekken uit andere al gevoerde beleidsprocessen, waarbij 

de vergaarde kennis vervolgens wordt toegepast op de regio Stedendriehoek. Met zes gerealiseerde 

routes in Nederland en achttien fietssnelroutes die in aanleg zijn, is er voldoende informatie en kennis 

aanwezig over deze beleidsprocessen (Van Esch e.a., 2013, p.16). Het doel van dit onderzoek luidt 

daarom:  

 

Inzicht verkrijgen in het verloop van een beleidsproces betreffende fietssnelroutes, teneinde hierover 

handvatten te kunnen bieden aan de regio Stedendriehoek, door  
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beleidsprocessen rondom fietssnelroutes nader te bestuderen, zodat er lessen uit getrokken kunnen 

worden die kunnen worden meegenomen in het beleidsproces voor fietssnelroutes in de regio 

Stedendriehoek.  

 

1.5 VRAAGSTELLING 
De aanleiding van dit onderzoek en de geformuleerde doelstelling krijgen vorm in de volgende 

hoofdvraag:  

 

Hoe kan het beleidsproces rondom de mogelijke aanleg van enkele fietssnelroutes in de regio 

Stedendriehoek het beste worden vormgegeven en zodanig aangepakt dat er zoveel mogelijk 

rekening wordt gehouden met de betrokken belangen en dat de kans op succesvolle implementatie 

wordt gemaximaliseerd?  

 

Om tot beantwoording van de hoofdvraag te kunnen komen, dient de vraag opgedeeld te worden in 

deelvragen. Uit de antwoorden op de deelvragen volgt een antwoord op de hoofdvraag. De 

deelvragen zijn als volgt: 

 

1. Wat zijn fietssnelroutes en welke kenmerken hebben fietssnelroutes?  

 

Om tot een goed antwoord op de hoofdvraag te kunnen komen moet daarom eerst duidelijk zijn wat 

fietssnelroutes zijn, waarom ze zijn ontstaan en welke kenmerken fietssnelroutes hebben.  

 

2. Wat is kenmerkend voor beleidsprocessen rondom fietssnelroutes elders?  

 

Er dient inzichtelijk te worden gemaakt wat een beleidsproces is. Ondanks dat beleidsprocessen in 

elke situatie anders verlopen, zijn er een aantal kenmerken te benoemen die beleidsprocessen 

typeren. Deze kenmerken worden beschreven en geven inzicht in het verloop van beleidsprocessen. 

Er wordt in de empirie bekeken op welke manier die kenmerken zich uiten bij beleidsprocessen over 

fietssnelroutes.  

De informatie over beleidsprocessen zal in de basis worden toegespitst op regionale fietssnelroutes. 

Waar dit niet mogelijk is zal een vergelijking worden gemaakt met infrastructurele en regionale 

beleidsprocessen.  

 

3. Welke succes- en faalfactoren kunnen gehaald worden uit vergelijkbare beleidsprocessen van 

fietssnelroutes elders? 

 

In de literatuurstudie zullen er eerst een aantal succes- en faalfactoren worden besproken die 

opspelen bij samenwerking tussen gemeenten en dus ook bij regionale samenwerking.  

In de praktijk zijn er al verscheidene beleidsprocessen over fietssnelroutes gaande in Nederland. 

Hierin is samenwerking tussen gemeenten benodigd. Deze beleidsprocessen bevinden zich in 

verschillende fases, waarbij een aantal routes zich al in de uitvoeringsfase bevinden. Die processen 

hebben alle stappen tot aan de implementatie al doorlopen. In die beleidsprocessen spelen 

verschillende obstakels en stimulansen  op, waardoor er kennis aanwezig is over succes en 

faalfactoren. De in de praktijk gevonden succes- en faalfactoren worden vergeleken met de gevonden 

factoren in de literatuurstudie.  

 

4. Welke actoren en gekoppelde belangen spelen er in de regio Stedendriehoek ten aanzien van de 

keuze en implementatie van fietssnelroutes? 

 

Voordat de gevonden kennis over beleidsprocessen betreffende fietssnelroutes elders en de daarmee 

gemoeide succes en faalfactoren kunnen worden gekoppeld aan de regio Stedendriehoek, zal er 
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inzicht moeten worden verkregen in de actoren die een belang hebben betreffende een fietssnelroute 

in de regio. Deze deelvraag geeft daar antwoord op.  

 

5. Met welke uitdagingen dient de regio Stedendriehoek rekening te houden in de vormgeving en 

aanpak van het beleidsproces met betrekking tot de mogelijke aanleg van enkele fietssnelroutes?  

 

Om uiteindelijk tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen moet er nog een stap worden 

genomen. Het is nodig een koppeling te maken tussen de opgedane kennis over beleidsprocessen 

over fietssnelroutes met daarbij succes- en faalfactoren en de actoren en belangen die er zijn in de 

regio Stedendriehoek. Met beantwoording van deze laatste deelvraag wordt die koppeling gemaakt en 

is het mogelijk om een antwoord op de hoofdvraag te formuleren.  

 

1.6 LEESWIJZER 
Dit verslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een literatuurstudie uitgevoerd die als basis 

dient voor dit onderzoek. Dit hoofstuk zal ingaan op het concept ‘fietssnelroute’ en het vertelt wat een 

fietssnelroute is en welke kenmerken fietssnelroutes hebben. Ook wordt relevante literatuur met 

betrekking tot het beleidsproces besproken, net als literatuur over samenwerking tussen gemeenten. 

Daarbij spelen verschillende succes- en faalfactoren een rol. In hoofdstuk 3 wordt de methodologie 

van het onderzoek besproken. Hierin zijn de methoden beschreven. Er wordt verantwoord waarom die 

methoden gebruikt zijn voor het empirisch deel van het onderzoek. In de empirische hoofdstukken 

worden opeenvolgend de drie casussen (hoofdstuk 4), de succes en faalfactoren uit de praktijk 

(hoofdstuk 5) en de toepassing daarvan op de regio Stedendriehoek (hoofdstuk 6) besproken. Ten 

slotte worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken ten aanzien van de hoofdvraag van dit onderzoek 

en daaropvolgend worden enkele aanbevelingen gedaan. 
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Dit hoofdstuk zal een literatuurstudie naar de relevante begrippen uit het onderzoek weergeven. Dit 

onderzoek is gericht op beleidsprocessen betreffende fietssnelroutes. Daarbij wordt geprobeerd lering 

te trekken uit beleidsprocessen elders en vervolgens die lessen toe te passen op de regio 

Stedendriehoek. In dit hoofdstuk staan drie zaken centraal, namelijk het begrip fietssnelroute, het 

beleidsproces en de samenwerking tussen gemeenten.  

In het eerste deel van deze literatuurstudie zal duidelijkheid worden verschaft over het begrip 

fietssnelroute. Daarmee wordt het mogelijk de eerste deelvraag: Wat zijn fietssnelroutes en welke 

kenmerken hebben fietssnelroutes? te beantwoorden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de 

betekenis van het begrip fietssnelroute, maar wordt er ook gekeken naar het waarom ervan. De 

beantwoording van de waaromvraag kan namelijk inzicht geven in de totstandkoming van de definitie 

en de kenmerken van fietssnelroutes.  

Het tweede deel van de literatuurstudie gaat in op beleidsprocessen. Hiermee wordt een basis gelegd 

voor het beantwoorden van de tweede deelvraag: Wat is kenmerkend voor beleidsprocessen rondom 

fietssnelroutes elders?. De kenmerken van beleidsprocessen worden besproken. Dit wordt zoveel 

mogelijk toegespitst op fietssnelroutes. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt er informatie over 

beleidsprocessen rondom infrastructuur gebruikt.  

Omdat de regio Stedendriehoek voor het realiseren van de fietssnelroute in regioverband werkt, zal er 

samenwerking tussen gemeenten plaats moeten vinden. De derde paragraaf gaat in op hoe deze 

samenwerking wordt ingericht en hoe men tot succesvolle samenwerking kan komen. Het gevolg van 

succesvolle samenwerking op het gebied van een regionale fietssnelroute is namelijk een succesvolle 

implementatie van een fietssnelroute. In de derde paragraaf wordt daarmee tevens een basis gelegd 

voor het kunnen beantwoorden van de derde deelvraag: Welke succes- en faalfactoren kunnen 

gehaald worden uit vergelijkbare beleidsprocessen van fietssnelroutes elders? 

Elke paragraaf zal worden afgesloten met een korte conclusie, waarin de belangrijkste bevindingen 

worden besproken, die de wetenschappelijke basis voor het vervolg van het onderzoek moeten 

vormen.  

 

2.1 FIETSSNELROUTES 
Vanaf de eeuwwisseling begint de verschuiving van fietsbeleid gericht op de korte afstand naar 

fietsbeleid gericht op de middellange afstand langzaamaan op gang te komen. Er ontstaat het idee dat 

aan het bovenlokale fietsnetwerk de nodige maatregelen getroffen moeten worden, waarbij meer 

rekening gehouden moet worden met snelfietsers (Evers, 2004). Ondanks de al eerder toegenomen 

aandacht voor het bovenlokale netwerk, kan het in 2006 opgestarte ‘Met de Fiets minder File’ project 

grotendeels gezien worden als de introductie van de fietssnelroute (MuConsult B.V., 2007).  

De routes voortkomend uit dat project kregen verschillende namen toegekend. Het eerste idee van het 

project leek het streven naar de aanleg van fietssnelwegen. Een fietssnelweg is een lang fietspad, 

alleen toegankelijk voor fietsverkeer, met eigen infrastructuur, ongelijkvloerse kruisingen en zonder 

oponthoud, waarop fietsers snel grote afstanden kunnen afleggen (www.fietssnelwegen.nl). 

Fietsbeleid en fietsroutes kennen echter in de meeste beleidsomgevingen niet de hoogste prioriteit en 

de fiets heeft concurrentie van andere vervoerswijzen (Olde Kalter, 2007; Heinen, 2011, p.4). Dit heeft 

als gevolg dat het moeilijk is om de aanleg van echte fietssnelwegen haalbaar te maken. Er worden 

namelijk hoge eisen gesteld aan een fietssnelweg, waarbij oponthoud niet is toegestaan. Door het 

ingewikkelde verkeer- en vervoerssysteem in Nederland is het daarom vaak niet mogelijk om geen 

andere wegen te kruisen (Bakker, e.a., 2012). De oplossing daarvoor is, zoals de definitie al aangeeft, 

ongelijkvloerse kruisingen. In dat kader speelt het budget voor een fietssnelweg een grote rol, 

waardoor het niet altijd mogelijk is om alle benodigde ongelijkvloerse kruisingen te realiseren.  

Als oplossing voor die problemen is er de fietssnelroute, die door veel gemeenten als van voldoende 

hoge kwaliteit wordt gezien. Daarnaast lijken deze routes gemakkelijker haalbaar te zijn dan 

fietssnelwegen. Probleem is echter wel dat het geen ‘harde’ definitie is en er veel ruimte voor 

interpretatie mogelijk is (Van Esch, e.a., 2013, p. 16; Bendinks, Degros & Van Assem, 2011). Zoals in 

de aanleiding van dit onderzoek al naar voren kwam, kent de fietssnelroute de volgende definitie: ‘een 

doorlopende route van een hoge kwaliteit, waarop fietsers geen of nauwelijks barrières tegenkomen 
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en waarbij het fietspad zo recht mogelijk tussen herkomst en bestemming loopt tot een afstand van 

ongeveer 15 à 20 kilometer, waardoor het fietsen van lange afstanden aantrekkelijk en gestimuleerd 

wordt’ (Van Esch, e.a., 2013, p.14). Het grote verschil is dat eventuele barrières bij een fietssnelroute 

wel zijn toegestaan, met als kanttekening dat er dient te worden geprobeerd het aantal barrières tot 

het minimum te beperken. Hoe groot dit minimum is, is niet vastgesteld. Dit heeft als gevolg dat de 

scheidslijn tussen een fietssnelroute en een gewoon fietspad niet is gedefinieerd. Hierdoor heerst er 

onduidelijkheid over de precieze eisen van een fietssnelroute (Bendinks, e.a., 2011). Want hoeveel 

concessies op het criterium ‘geen of nauwelijks barrières’ mogen er gedaan worden? Dit is nog een 

open discussie waar nog geen duidelijk antwoord voor is. Om deze definitie meer concreetheid te 

geven is het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek (CROW) - dat is een organisatie die verkeerskundige richtlijnen opstelt - vanuit 

verschillende kanten gevraagd om hier richtlijnen voor op te stellen (Van Esch, e.a., 2013, p. 16). Dit 

document is op het moment van verschijnen van deze scriptie nog in ontwikkeling.  

Duidelijk is wel dat de fietssnelroute wordt aangelegd zodat het fietsen over langere afstanden 

aantrekkelijker wordt en gestimuleerd wordt. Waarom dit stimuleren van fietsen nodig is, is nog niet 

duidelijk. In de volgende subparagraaf wordt daarom besproken hoe de fietssnelroute is ontstaan en 

waarom fietsen zo gestimuleerd wordt.  

 

2.1.1 OPKOMST FIETSSNELROUTES 
In de aanleiding van dit onderzoek zijn een aantal ontwikkelingen beschreven waardoor het aantal 

fietskilometers de afgelopen tien jaar met 13% is toegenomen (Fietsberaad, 2011). Dat zijn namelijk 

de opkomst van de e-bike, een verandering in leefstijl, het uitdijen van stedelijk gebied en 

schaalvergroting (Harms, 2008, H. 3; Cherry & Cervero, 2007; Van Boggelen, 2010). De introductie 

van de fietssnelroute schuilt in het landelijke project ‘Met de Fiets minder File’ in 2006, waaruit in 2008 

het project Fiets filevrij is ontstaan. Vanuit dit eerste project werden er in eerste instantie op vijf 

fietsroutes verbeteringen aangebracht (MuConsult B.V., 2009).  

De fietssnelroute wordt in dat project onder andere gezien als een kans om als alternatief op te treden 

tegen congestie op autosnelwegen en is geïmplementeerd naar aanleiding van het overkoepelende 

project ‘Fileproof’ van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Goudappel Coffeng, 2011). Vaak 

gebruiken namelijk niet alleen langeafstandsreizigers de autosnelwegen, maar maken ook mensen die 

een relatief korte afstand moeten reizen (tot 15 kilometer) gebruik van autosnelwegen. De druk op de 

snelwegen is in veel gevallen te hoog waardoor er sprake is van filevorming. Een van de ideeën uit 

het project Fileproof was het vergroten van de aantrekkelijkheid van fietsroutes die parallel lopen aan 

congestiegevoelige snelwegtrajecten.  

Door de toegenomen fietskilometers in de afgelopen jaren en de daarbij behorende ontwikkelingen, is 

de verwachting dat mensen bereid zijn om over afstanden tot ongeveer 15 à 20 kilometer met hun 

fiets naar het werk te gaan. Door het verbeteren van de kwaliteit van de fietsroutes en door 

verschillende campagnes werd geprobeerd automobilisten die voor een korte afstand van de snelweg 

gebruik maakten, over te halen om de fiets te gaan gebruiken. Wat het effect van de aanleg 

fietssnelroutes op de congestie is, is echter (nog) niet duidelijk (Hendriks, 2007).  

Wel is duidelijk dat de fietssnelroute populair is en dat er in meer regio’s plannen zijn gemaakt om 

(meerdere) fietssnelroutes aan te leggen. Waar de eerste fietssnelroutes de concurrentie aangingen 

met congestiegevoelige trajecten, zijn doelen nu ook het stimuleren van fietsen en het zorgen voor 

een betere fietsbereikbaarheid (Gelders Fietsnetwerk, 2010). Maar waarom is fietsen en de 

fietssnelroute zo populair de laatste jaren en waarom wordt fietsen zo gestimuleerd?  

 

Voordelen 

De populariteit van de fietssnelroute is voor een groot deel verklaarbaar door de maatschappelijke 

voordelen. Fietsen is gezond en draagt bij aan de conditie (Rabl & de Nazelle, 2012). In een land waar 

overgewicht een opkomend probleem is - ongeveer 10% van de Nederlanders lijdt aan ernstig 

overgewicht - kan het stimuleren van de keuze voor de fiets boven andere vervoersmiddelen de 
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gezondheid van inwoners ten goede komen (Jacobson, King & Yuan, 2011; Voerknecht, 2009). Uit 

onderzoek is gebleken dat bij de overstap naar de fiets de gezondheidsbaten van de fysieke 

inspanning groot zijn (Rabl & de Nazelle, 2012).  

Al jarenlang kampen we wereldwijd met het probleem van klimaatverandering door CO2- uitstoot en 

het broeikaseffect. Als gevolg hiervan zetten steeds meer landen, regio’s en steden in op 

klimaatneutraal zijn. De term klimaatneutraal wordt voornamelijk toegepast om aan te geven dat een 

stad of land zijn CO2-uitstoot volledig compenseert (www.ikbenduurzaam.nl). De fiets is dan een goed 

voorbeeld van een duurzaam en nagenoeg klimaatneutraal vervoersmiddel (Van Ommeren, Lelieveld, 

de Pater & Goedhart, 2012, p.23). Fietsers maken namelijk geen gebruik van fossiele brandstoffen en 

veroorzaken geen uitstoot (Rietveld, Sabir & Van Ommeren, 2012). Zeker wanneer door toename van 

het aantal fietsritten andere vervoersmiddelen minder worden gebruikt, is te verwachten dat het 

klimaat minder schade zal worden toegebracht (Rabl & de Nazelle, 2012). Fietsers veroorzaken ook 

geen geluidsoverlast (geluidsvervuiling) en de fiets is ruimte-efficiënt (Rietveld, e.a., 2012). Uit 

onderzoek blijkt dat er inderdaad een besparing plaatsvindt van uitstoot van gassen bij toenemend 

fietsgebruik en dat geluidsoverlast milieuvervuiling minder worden door het toenemen van het 

fietsgebruik (Hendriksen & van Gijlswijk, 2010). 

Een toename van het aantal fietsers zorgt verder voor een betere leefbaarheid van gebieden 

(Fietsberaad, 2010). De leefbaarheid van een gebied - dat is de verhouding tussen mens en de 

leefomgeving - kan namelijk worden verbeterd door het terugdringen van de verkeersonveiligheid en 

vervuiling en door het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving (Voet, 1995, p.3; Andriesse & 

Ligtermoet, 2005). De kwaliteit van een bepaalde plek heeft invloed op de beleving die mensen 

hebben van die plek. Belangrijke aspecten die de kwaliteit van een gebied bepalen zijn 

toegankelijkheid, rust, zichtbaarheid, groen en bereikbaarheid (Tilstra, 2011, p.68). De auto speelt 

hierin geen of een bescheiden rol, terwijl de fiets de leefbaarheid en kwaliteit van een gebied juist kan 

verbeteren (Alleman, Storm & Penris, 2005). 

Ook kan de aanleg van fietsroutes of een verbetering van het regionale fietsnetwerk bijdragen aan de 

bereikbaarheid van en binnen de regio. Bereikbaarheid is het gemak waarmee mensen kunnen 

deelnemen aan activiteiten, en als afgeleide daarvan zich kunnen verplaatsen. Die 

verplaatsingsbereikbaarheid wordt bepaald door de kwaliteit van het verkeer- en vervoerssysteem, 

waarin het fietsnetwerk een aandeel heeft (Dijst, Geurs & Van Wee, z.j.). 

Voor de fietser zelf zijn er ook voordelen te benoemen. Zo heeft de fiets een hoge betrouwbaarheid 

wat betreft reistijd, is de fietser niet afhankelijk van een dienstregeling en is fietsen goedkoop. Fietsen 

kost namelijk geen benzine, belastingen of parkeergeld, waardoor de fiets steeds aantrekkelijker wordt 

voor gebruikers (Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2002; Rietveld, e.a., 2012).  

Het stimuleren van fietsen brengt dus allerlei voordelen met zich mee. Daarnaast zijn maatregelen 

voor  fietsen  in verhouding tot andere infrastructurele projecten, goedkoop. Wanneer er in tijden van 

crisis dus minder geld beschikbaar is om te investeren, wordt investeren in fietsmaatregelen 

aantrekkelijker, gezien de voordelen en de lagere kosten (Bakker, e.a., 2012). 

 

Nadelen 

Het aanleggen van fietssnelroutes en andere fietsmaatregelen brengt niet alleen voordelen met zich 

mee, er zijn ook een aantal nadelen. De nadelen van fietsen worden alleen in de meeste onderzoeken 

buiten beschouwing gelaten. Over zowel de voordelen als de nadelen van fietsen zijn, zeker in 

vergelijking met de auto, weinig cijfers beschikbaar, door de geringe metingen die gedaan worden 

(Hendriks, 2007; Van Boggelen, 2010). Dit heeft als gevolg dat de voor- en nadelen niet altijd hard te 

maken zijn. Sinds vorig jaar bestaat er echter wel een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) 

van de fiets die de externe effecten berekend heeft per fietskilometer (Van Ommeren, e.a., 2012).  

Uit die maatschappelijke kosten baten analyse blijkt dat de kosten van fietsmaatregelen onder andere 

bestaan uit kosten op het gebied van verkeersveiligheid. Dit is gemeten als kosten voor ernstige 

ongevallen (Van Ommeren, e.a., 2012, p.24). Die veiligheidskosten komen door het feit dat men op de 

fiets onbeschermd is. Bij een botsing met een auto is de kans dat het gevolg een ernstig ongeval is 

groter dan wanneer men in een auto rijd. De fiets is dus een kwetsbaarder vervoersmiddel. Door 

middel van fietsbeleid en het inpassen van de fiets in de ruimtelijke ordening, kan de veiligheid van de 
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fiets echter wel verbeterd worden (Fietsverkeer, 2005). Ook blijkt de veiligheid van fietsers te 

verbeteren naarmate er meer gefietst wordt; het ‘safety in numbers’ principe (Daley & Rissel, 2011; 

Van Boggelen & Everaars, 2006,). 

Andere kosten aan fietsen die naar voren komen uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse zijn er 

niet. Wel wordt gesteld dat als automobilisten voor de fiets kiezen dit leidt tot een vermindering van de 

accijnsinkomsten op brandstof. Hierdoor missen er dan inkomsten voor de overheid en zal er in 

sommige gebieden zelfs verlies worden gemaakt op die inkomsten (Van Ommeren, e.a., 2012, p.21, 

p.28). Daarnaast kost de aanleg van infrastructuur geld, een andere kostenpost.  

De meeste mensen herkennen milieu- en gezondheidsvoordelen van fietsen, maar zij herkennen ook 

een aantal factoren die het moeilijk maken om niet met de auto te gaan (Pooley, e.a., 2013). Zo is er 

de kans om door slecht weer te moeten fietsen, wordt fietsen in het donker als gevaarlijk ervaren, is 

het een relatief traag vervoersmiddel, kan de fiets weinig bagage meenemen en is het inspannend 

(Rietveld, e.a., 2012; Fietsverkeer, 2004). Daarnaast kan hoogteverschil (reliëf) als negatief aan 

fietsen worden beschouwd (Fietsverkeer, 2005; Rietveld, e.a., 2012).  

 

Er is nu een duidelijk beeld geschetst over de ontstaansgeschiedenis van de fietssnelroute en er is 

ook duidelijkheid verschaft over de voordelen en nadelen van een dergelijke route. Om tot een 

uiteindelijk antwoord op de eerste deelvraag; ‘Wat zijn fietssnelroutes en welke kenmerken hebben 

fietssnelroutes?’  te komen, moet er dieper ingegaan worden op de specifieke kenmerken die een 

fietssnelroute onderscheiden van gewone fietspaden of andere infrastructuur. Oftewel, hoe ziet een 

fietssnelroute eruit? Aan welke eisen moet een fietssnelroute voldoen? Wat zijn de karakteristieken 

van fietssnelroutes? In de volgende subparagraaf zal worden ingegaan op de kenmerken van 

fietssnelroutes.  

 

2.1.2 KENMERKEN VAN FIETSSNELROUTES 
Uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland vijf hoofdeisen zijn te definiëren voor fietsroutes 

waaraan aandacht besteed zou moeten worden bij nieuwe fietsvoorzieningen (CROW, 1992, p.15). Dit 

zijn verkeerskundige eisen die puur over de ligging van de route en de inrichting van het asfalt gaan.  

De eerste hoofdeis is dat er samenhang gecreëerd moet worden. Dat houdt in dat een route aansluit 

op plaatsen van herkomst en bestemming van fietsers, maar ook dat een route het fietsnetwerk verder 

sluitend maakt (CROW, 1992, p.15). Een sluitend fietsnetwerk wordt gecreëerd wanneer verschillende 

routes op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen. Samenhang heeft dus te maken met de mogelijkheid 

om ergens te kunnen komen met de fiets. Daarnaast speelt bij samenhang ook de integratie met 

andere vervoerwijzen een rol. 

In de directheid van de route, een tweede hoofdeis, speelt in eerste instantie vooral de reistijd mee, 

maar ook de afstand van een fietsroute is belangrijk (CROW, 2006, p.31). Bij het streven naar 

directheid gaat het om het aanleggen van een route zo recht mogelijk tussen plaatsen van herkomst 

en bestemming (Van der Wijk, 2012). Daarbij wordt geprobeerd de route langs zoveel mogelijk 

functies te leggen, echter wel zonder de directheid daarvan ten koste te laten gaan (CROW, 2006, 

p.31). 

De derde hoofdeis, de aantrekkelijkheid van een fietsroute is moeilijker te definiëren. Voor elk individu 

is aantrekkelijkheid anders. Volgens het model van Kaplan en Kaplan spelen vier dimensies een rol in 

de voorkeur van mensen voor de omgeving en dat zijn samenhang, diversiteit (rijkheid aan 

elementen), leesbaarheid (structuur) en mysterie (belofte van wat komen gaat) (in: Mak, 2013). Er 

wordt in ieder geval van uitgegaan dat voor een aantrekkelijke fietsroute, de fietsroute sociaal veilig 

dient te zijn in een aantrekkelijke gevarieerde omgeving met goed onderhouden openbare ruimten, 

met groen en water, zichtlijnen en landmarks (CROW, 2006, p.64; Kampen & Wentink, 2009, p.35). 

Ook het tegenkomen van gemotoriseerd verkeer en de rust onderweg spelen een rol in de 

aantrekkelijkheid (CROW, 2006, p.91).  

De veiligheid als vierde eis van een fietsroute bestaat uit twee aspecten, namelijk de 

verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. Door verschillen in massa en snelheid tussen voertuigen 

zijn fietsers kwetsbaar in het verkeer. Op het gebied van verkeersveiligheid dient daarom rekening 
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gehouden te worden met de conflictpunten waarop verschillende vervoersmodaliteiten samenkomen. 

Er dient gezorgd te worden voor een goede herkenbaarheid van wegcategorieën en voor uniforme 

verkeerssituaties (CROW, 2006, p.66). Sociale veiligheid gaat meer om het feit of fietsers zich 

beschermd voelen onderweg tegen gevaar dat veroorzaakt kan worden door andere mensen of dieren 

in de openbare ruimte. De sociale veiligheid uit zich in het aanwezig zijn van voldoende verlichting, in 

zichtlijnen, in de ruimte om de situatie in te schatten en in dus niet te veel (dichte) begroeiing. 

Daarnaast uit de sociale veiligheid zich in drukte op en langs de weg (Kampen & Wentink, 2009, p.42, 

p.67).  

De laatste hoofdeis, het comfort, gaat over hinder en oponthoud op een bepaalde route, waardoor de 

fietser extra fysieke inspanning moet leveren. Dit heeft onder andere te maken met de kwaliteit van de 

infrastructuur. Criteria bij comfort zijn vlakheid van de verharding, mate van reliëf, stopkans, en weer- 

en verkeershinder (CROW, 2006, p.32-33). Daarnaast heeft comfort te maken met de vindbaarheid 

van verschillende bestemmingen waar een bepaalde route naartoe leidt (CROW, 2006, p.66). Veel 

fietsroutes die in Nederland zijn aangelegd zijn gebaseerd op (een deel van) deze eisen.  

 

Bendinks (2010) vindt deze vijf eisen echter te kort door de bocht voor fietssnelroutes en de eisen zijn 

volgens hem erg op het verkeerskundige gericht. Nederland scoort namelijk al hoog op het gebied van 

veiligheid en comfort van fietspaden, waardoor er volgens Bendinks meer te winnen valt op andere 

punten. Hij voegt nog drie eisen toe voor een fietssnelroute, namelijk beleving, ruimtelijke integratie en 

sociale en economische waarde. Het platform Fiets filevrij noemt hierbij nog een aantal eisen, namelijk 

marketing, communicatie en monitoring (Projectorganisatie Fiets filevrij, 2009). Deze eisen zijn 

enerzijds op het planologische aspect van fietssnelroutes gericht en anderzijds op 

gedragsverandering, twee belangrijke aspecten die een rol spelen in zowel het succesvol aanleggen 

van fietsroutes en het stimuleren van het fietsgebruik.  

Het belevingsaspect is een aanvulling op de aantrekkelijkheid. Het gebied waar iemand doorheen 

fietst, kan aantrekkelijk zijn, maar dit geeft niet weer hoe men zich als fietser hierbij voelt. Het verschil 

met aantrekkelijkheid is dat ook minder aantrekkelijke gebieden een positieve beleving op kunnen 

roepen en vice versa (Bendinks, e.a., 2011).  

De ruimtelijke integratie kan als aanvulling op de indicator samenhang dienen. Een route kan zorgen 

voor een bindend en structurerend element, namelijk het leefbaarder maken van een gebied en het 

verbeteren van de bereikbaarheid. Daarnaast kan de (landschappelijke) inrichting van een fietsroute 

zo worden vormgegeven dat deze passend gemaakt is binnen zijn omgeving (Bendinks, e.a., 2011).  

De sociale en economische waarde is dat wat een fietssnelroute oplevert voor de maatschappij. Dat 

betekent enerzijds dat er draagvlak is voor een fietsroute en anderzijds dat er een economische 

potentie zit in de fietssnelroute. Fietssnelroutes hebben vaak een economische potentie en dit moet 

niet worden onderschat (Bakker, e.a., 2012; Van Ommeren, e.a., 2012).  

 

De aspecten marketing, communicatie en monitoring zijn meer gericht op de gedragsverandering die 

wordt gevraagd van mensen. Het platform Fietsfilevrij spreekt over drie belangrijke richtingen die een 

rol spelen bij fietssnelroutes, namelijk de inhoud (infrastructuur), de procesgang en communicatie. 

Communicatie en marketing spelen een grote rol in het creëren van draagvlak en het stimuleren van 

fietsgebruik (Van Boggelen, 2009). De aanleg van een nieuw fietspad alleen is namelijk niet 

voldoende. Fietsers gaan niet vanzelf een mooi nieuw fietspad gebruiken. Het moet bekend worden 

dat er een nieuwe, verbeterde route is die hen van hun plaats van herkomst naar hun bestemming kan 

brengen, voordat fietsers de route daadwerkelijk zullen gaan gebruiken (Van Esch, e.a., 2013, p.32). 

Over fietsmaatregelen zijn nog relatief weinig meetgegevens beschikbaar. Dat heeft onder andere tot 

gevolg dat niet precies bekend is hoeveel de aanleg van een nieuwe route oplevert aan extra fietsers. 

Het is daarom van belang meer te monitoren en metingen te doen, zodat het in de communicatie 

gemakkelijker wordt om te laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van de aanleg van nieuwe 

fietsinfrastructuur (Perdok & Ligtermoet, 2004; Hendriks, 2007).  
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2.2 KENMERKEN VAN BELEIDSPROCESSEN 
In de vorige paragraaf is aandacht besteed aan het concept fietssnelroutes en is er ingegaan op de 

kenmerken daarvan. Om tot de realisatie van een succesvolle fietssnelroute te komen is het echter 

niet alleen van belang dat de kenmerken van fietssnelroutes worden verwezenlijkt, er moet namelijk 

eerst besloten worden dat een route er komt. Dat kan door middel van het doorlopen van het 

beleidsproces. Daarvoor dient allereerst helder te worden gemaakt wat een beleidsproces is en welke 

kenmerken een beleidsproces vertoont. Deze paragraaf zal die kenmerken stuk voor stuk bespreken 

in relatie tot (fiets)infrastructuur.  

 

Beleid wordt omschreven als ‘het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde 

middelen in een bepaalde tijdsvolgorde’ (Teisman, 2001; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.19). Een 

beleidsproces is te omschrijven als ‘een dynamisch verloop van handelingen, argumenten en 

interacties met betrekking tot een beleid’. Eenvoudiger gezegd betekent dit dat het een verloop van de 

gebeurtenissen rond een beleid is (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.22). Het beleidsproces kenmerkt 

zich door vier aspecten, deze zullen hieronder kort besproken worden.  

Het eerste kenmerk van beleidsprocessen is hun dynamiek, ze zijn in beweging. Dit wordt weliswaar 

afgewisseld met statische periodes, maar in beginsel is een beleidsproces dynamisch, waardoor er 

onder andere complexiteit ontstaat (2.2.1). Tweede kenmerk is dat een beleidsproces een 

opeenvolging van gebeurtenissen kent door volgtijdelijk handelen. Het derde kenmerk is dat deze 

volgtijdelijkheid vaak een herkenbaar patroon vertoont, bijvoorbeeld in deelprocessen of fasen (2.2.2). 

Het laatste kenmerk van een beleidsproces is dat er sprake is van wederzijdse beïnvloeding tussen de 

verschillende actoren in het proces. De meeste beleidsprocessen zijn namelijk multi-actorprocessen, 

waarbij er meerdere actoren met verschillende belangen zijn (2.2.3) (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, 

p.22).  

Deze paragraaf bespreekt de kenmerken van beleidsprocessen. Eerst zal worden ingegaan op de 

dynamiek en de daarmee samenhangende complexiteit van beleidsprocessen. Omdat het tweede en 

derde kenmerk elkaar nauw volgen zullen deze samen worden besproken waardoor er zal worden 

ingegaan op de herkenbare opeenvolging van gebeurtenissen die beleidsprocessen vertonen. Ten 

derde komt het laatste kenmerk, de wederzijdse beïnvloeding aan bod.  

 

2.2.1 DYNAMIEK EN COMPLEXITEIT 
Dynamiek in het beleidsproces is aanwezig doordat de wereld en de werkelijkheid aan continue 

verandering onderhevig zijn. Deze dynamiek en verandering kent verschillende oorzaken, zoals een 

veranderende samenleving en het wegvallen van het geloof in de maakbaarheid van de samenleving. 

Conclusie 

In deze paragraaf bleek dat er onduidelijkheid en discussie heerst over wat het concept ‘fietssnelroute’ 

precies is. De gegeven definitie laat namelijk ruimte over voor interpretatie. Fietssnelroutes zijn ontstaan 

door een initiatief om filevorming te bestrijden. Vanuit dat perspectief is de fietssnelroute steeds 

populairder geworden. Fietssnelroutes worden ook steeds vaker aangelegd vanuit andere 

overwegingen. Er zitten namelijk naast filebestrijding nog andere voordelen aan fietsen en 

fietsmaatregelen, zoals gezondheidsbaten, milieubaten, toename van de leefbaarheid en de 

bereikbaarheid. Fietsmaatregelen zijn in verhouding tot andere infrastructurele projecten een stuk 

goedkoper, wat investeren aantrekkelijk maakt. Er zitten echter ook een aantal nadelen aan 

fietssnelroutes, maar de negatieve effecten blijven klein. Volgens de MKBA van Decisio is de resultante 

van fietsmaatregelen positief. 

Belangrijk is dat er bij fietssnelroutes naast de gebruikelijke vijf hoofdeisen voor fietsroutes een aantal 

nieuwe inrichtingeisen van kracht is, te weten beleving, ruimtelijke integratie en sociale en economische 

waarde. Het succes van een fietssnelroute kan daarbij ook worden vergroot door communicatie en 

marketing, waarmee een route onder de aandacht kan worden gebracht. Monitoring is van belang voor 

de onderbouwing van maatregelen in de toekomst. 
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Een andere oorzaak is de toegenomen afhankelijkheid tussen verschillende partijen voor het maken 

van beleid, de zogenaamde multi-actor setting (Teisman, Van Buuren & Gerrits, 2009, p.18). 

De rol van actoren zorgt op drie manieren voor dynamiek in het proces. Zo kunnen er ten eerste 

tijdens een beleidsproces actoren toe- en terugtreden. Dit leidt tot telkens andere verhoudingen 

tussen actoren in het beleidsproces. Actoren die een rol spelen bij fietssnelroutes zijn voornamelijk 

overheden (vaak uitvoerders), omwonenden en eindgebruikers (en hun belangengroepen). Het belang 

van bedrijven bij fietssnelroutes is klein gezien het om een openbare weg gaat. De huidige 

gerealiseerde of realiserende fietssnelroutes kennen voornamelijk hun herkomst in het Fiets filevrij 

project van het Rijk en starten dus vaak vanuit een initiatief van het Rijk (www.fietsfilevrij.nl). Het Rijk 

stelt daarbij subsidie beschikbaar voor lagere overheden om een fietssnelroute te ontwerpen en uit te 

voeren. Toetredende actoren in het beleidsproces zullen daarom vooral belangenorganisaties en 

burgers zijn.  

Dynamiek in het beleidsproces wordt ten tweede veroorzaakt door het reflectieve vermogen van de 

actoren. Er kunnen door interacties tussen actoren veranderingen in houding en opvattingen ontstaan. 

Dat komt doordat partijen het vermogen hebben te leren. Doordat partijen constant met andere en 

nieuwe opvattingen geconfronteerd worden, ontstaat reflectie op en eventuele aanpassing van de 

eigen opvattingen (De Bruijn, Ten Heuvelhof & In ‘t Veld, 2010, p.24; Teisman, e.a., 2009, p.7).  

Een derde manier waarop actoren voor dynamiek in het beleidsproces zorgen is door hun 

verschillende perspectieven op problemen en oplossingsrichtingen. Elke partij heeft namelijk een 

verschillende kijk op de werkelijkheid (Eversdijk & Korsten, 2008). Door al die verschillende 

perspectieven ontstaat onzekerheid. Er moet namelijk consensus bereikt worden tussen actoren over 

het uiteindelijke doel van het beleidsproces en de manier waarop dat doel bereikt gaat worden en 

vaak is een van de twee of zijn beiden niet duidelijk (Christensen, 1985).  

Deze laatste twee kenmerken van dynamiek in het beleidsproces kunnen bij fietssnelroutes al heel 

snel gekoppeld worden aan het nog ontbreken van een eenduidige definitie over wat een 

fietssnelroute is. De definitie is op verschillende manieren interpretabel, wat tot verschillende 

percepties van actoren kan leiden. Niet alleen de definitie van een fietssnelroute speelt daarin een rol. 

Er is ook ruimte voor interpretatie van de perceptie over het eigenlijke probleem, het verschil in 

prioriteiten, de opvattingen over afhankelijkheid van andere actoren, etc.  

 

Complexiteit ontstaat door dynamiek en interacties, waarbij 

‘eenheden’ elkaar beïnvloeden. ‘Complexiteit is een veelheid aan 

(f)actoren en een (ingewikkelde) relatie tussen die veelheid aan 

(f)actoren’ (Van den Bosch, Balduk, Van Dam, Veeneklaas, Vreke, 

2004, p.16). Een schematische weergave van hoe relaties tot 

complexiteit leiden is hiernaast afgebeeld. Complexiteit leidt tot 

oncontroleerbare situaties, waarbij adaptief gedrag nodig is. Het 

gevolg is dat beleidsprocessen per definitie complex zijn en die 

complexiteit blijft toenemen (Teisman, e.a., 2009, p,22; Van den 

Bosch, e.a., 2004, p. 15).  

 

2.2.1.1 MATE VAN COMPLEXITEIT 
Alvorens een beleidsproces op te starten is het daarom belangrijk duidelijkheid te creëren over de 

aard van de situatie. Op die manier kan worden vastgesteld hoeveel grip er op de situatie zal zijn en in 

hoeverre men rekening moet houden met complexe situaties in het beleidsproces. Het hangt namelijk 

af van wie er beslist: is er een beslisser of zijn er velen? Daarnaast is elke situatie contextafhankelijk. 

Is de context eenduidig en gesloten, of is het een open / complexe situatie? In elke situatie is de 

probleemstelling verschillend. Soms is de probleemstelling geheel helder, maar sommige 

beleidsprocessen starten met een vage probleemstelling. Daarnaast is de vraag hoeveel van de  

benodigde informatie beschikbaar is. Is alle informatie beschikbaar is of de beschikbaarheid beperkt? 

Uiteindelijk is het ook de vraag hoeveel tijd men heeft voor de doorloop van een beleidsproces. Is er 

een tijdsdruk of zijn er geen beperkingen (P. Leroy, persoonlijke communicatie, maart, 2009; Van den 
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Bosch, e.a., 2004, p.16-17). In hoeverre dit bij fietssnelroutes het geval is zal in onderstaande tekst 

worden behandeld.  

Waar in lokale beleidsprocessen beslissingen binnen de eigen gemeente worden gemaakt, waardoor 

het proces meestal op een routinematige wijze kan worden doorlopen, is dat bij een regionale 

fietssnelroute niet zo. De samenwerking tussen gemeenten wordt vaak begeleidt door de 

aanwezigheid van een regio-orgaan of een provincie in het beleidsproces (Van Esch, e.a., 2013, p.9). 

Beslissingen dienen door de verschillende gemeenten te worden vastgesteld en in sommige gevallen 

ook nog door de regio of de provincie. Er zijn daarom meerdere beslissers aanwezig.  

Een tweede component van de situatie is de context van de situatie. Een open context betekent dat er 

sprake is van een open situatie, waardoor er weinig mogelijkheid is om terug te vallen op regels en 

procedures. Binnen een gesloten context is dat dus wel mogelijk. Gemeenten hebben in veel gevallen 

de mogelijkheid om terug te vallen op regels en procedures. Denk daarbij aan 

bestemmingsplanprocedures, maar ook aan onteigeningsprocedures (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, 

p.325-335). Dit zorgt voor een relatief gesloten context van de situatie. Door de nieuwigheid van 

beleidsprocessen omtrent fietssnelroutes op regionale schaal en het ontbreken van een extra 

beslissend orgaan op dit niveau zijn er nagenoeg geen regionale procedures om op terug te vallen.  
Om het beleidsproces te versoepelen is het belangrijk te beginnen met een duidelijke 

probleemstelling. Veel fietssnelroutes kennen echter hun oorsprong in Fiets filevrij. Vanuit Fiets filevrij 

was de probleemstelling: ‘het verminderen van de files door het stimuleren van de fiets’ 

(www.fietsfilevrij.nl). Deze opgelegde definitie heeft als gevolg dat niet in alle beleidsprocessen even 

consequent is afgewogen waarom een fietssnelroute noodzakelijk is en of alle gemeenten dit 

erkennen. Wanneer wel een duidelijke afweging wordt gemaakt, is de probleemstelling direct helder, 

wat kan voorkomen dat partijen later in het beleidsproces een andere mening blijken te hebben.  

Een ander probleem waardoor de situatie van het beleidsproces betreffende fietssnelroutes 

ingewikkelder wordt is de hoeveelheid beschikbare informatie. Het gevolg van geringe opname van de 

fiets in beleidsplannen is dat weinig fietsmaatregelen gemeten zijn en de fiets ook bijna nergens is 

opgenomen in verkeersmodellen (Perdok & Ligtermoet, 2004; Heinen, 2011, p.6). Door een beperkt 

aantal cijfers over de effecten van fietsmaatregelen is niet alle informatie beschikbaar, waardoor 

onderbouwing van het einddoel wellicht moeilijker wordt. Het is gemakkelijker een afweging te maken 

in het te nemen besluit wanneer alle informatie bekend is en open op tafel ligt (Van den Bosch, e.a., 

2004, p.60). 

Het laatste kenmerk van de situatie is de mate van tijdsdruk. De vanuit het project Fietsfilevrij ontstane 

fietssnelroutes moesten binnen een tijdsbestek van 2 jaar worden uitgevoerd (Projectorganisatie Fiets 

filevrij, 2009). Dit gaf een hoge tijdsdruk. Tijdsdruk ontstaat voornamelijk door subsidies. Vaak moeten 

gekregen subsidiegelden binnen een bepaald tijdsbestek worden gebruikt om het recht erop te 

behouden (Gelders Fietsnetwerk, 2010, p.16). Het gevolg daarvan is dat oftewel heel lang niet 

duidelijk is hoeveel subsidie men krijgt of dat er tijdsdruk ontstaat door de gekregen subsidie die 

binnen een bepaalde tijd uitgegeven moet worden. Wanneer er geen sprake is van subsidieaanvragen 

of wanneer de subsidie over een langere tijdsperiode blijft staan, vervalt of vermindert deze tijdsdruk 

aanzienlijk.  

 

In het beleidsproces voor een fietssnelroute is voldoende mogelijkheid tot het ontstaan van complexe 

situaties. Net als bij beleidsprocessen betreffende overige infrastructurele maatregelen die van ‘grote’ 

aard zijn is er bij een fietssnelroute sprake van betrokkenheid op meerdere schaalniveaus, het 

uitvoeren van een ‘uniek’ project met daardoor een lange doorlooptijd (Tweede Kamer der Staten 

Generaal, 2004, p.15). Ondanks dat een fietssnelroute een kleiner project is op kleinere schaal, is het 

wel mogelijk een vergelijking te maken met grote infrastructurele maatregelen, juist om bovenstaande 

redenen. Deze projecten komen regelmatig in aanraking met drie soorten complexiteit, namelijk 

technische, organisatorische en maatschappelijke complexiteit. Deze soorten complexiteit zullen in de 

volgende paragraaf worden besproken.  
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2.2.1.2 SOORTEN COMPLEXITEIT 
 

Maatschappelijke complexiteit 

De maatschappelijke complexiteit uit zich in twee delen. Allereerst is dat het creëren van draagvlak. 

Onderdeel daarvan is democratisch draagvlak, wat van belang is voor de legitimiteit van beleid. 

Wanneer dat draagvlak ontbreekt, kan beleid effectiviteit verliezen of als ongewenst worden 

beschouwd (Deen, Denters & Klok, 2010, p.31).  

Door beleidsmakers werd jarenlang volop gebruik gemaakt van het simplificeren van de 

beleidsomgeving. Door een versimpeling van het beleidsproces loopt deze het risico weinig 

vernieuwend te zijn, en daarmee minder legitiem – dat is de aanvaardbaarheid van het beleid voor de 

betrokkenen - te zijn (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.84). Er worden dan te weinig actoren 

betrokken worden, wat leidt tot te weinig inhoudelijke verrijking en waardoor verschillende belangen 

die actoren bij een fietssnelroute hebben buiten het proces worden gelaten. De werkelijkheid is 

ingewikkelder dan de beleidsmakers kunnen voorzien. Centrale beleidsbeslissingen stuiten daarom 

regelmatig op ongewenste effecten door een tekort aan draagvlak (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, 

p.261).  

Veranderingen in de samenleving, zoals het wegvallen van het geloof in de maakbaarheid van de 

samenleving en de opkomst van mondigheid van burgers, dwingen ertoe om in het beleidsproces 

meer ruimte te laten voor de inbreng van burgers en overige organisaties. Zij dienen immers met de 

resultaten van het beleid te leven (Innes, 1996; Van den Bosch, 2004, p.15). Het beleidsproces moet 

zich niet te snel afsluiten voor maatschappelijke discussies, voor het creëren en behouden van 

maatschappelijk draagvlak. Dit gebeurt echter nog regelmatig (Priemus, 2012).  

Daarbij zijn er twee verschillende partijen te onderscheiden, namelijk partijen met de beschikking over 

hulpbronnen en partijen zonder de beschikking over hulpbronnen. Partijen met hulpbronnen hebben 

een grotere invloed binnen het proces en kunnen zelfs over blokkademacht beschikken. Voor partijen 

zonder hulpbronnen is blokkade van het proces moeilijker te bewerkstelligen, waardoor zij minder 

invloed kunnen uitoefenen binnen het beleidsproces (De Bruijn, e.a., 2010, p.25).  

 

Het tweede aspect waardoor maatschappelijke complexiteit ontstaat zijn externe effecten (Hilbers, 

Thissen, Van de Coevering, Limtanakool & Vernooij, 2007). Externe effecten zijn positieve of 

negatieve invloeden naar aanleiding van een interventie. Een van de problemen bij infrastructurele 

projecten is het verschil tussen positieve en negatieve externe effecten. Het blijkt regelmatig dat de 

positieve externe effecten van maatregelen groot zijn en over een groot gebied verdeeld zijn 

(Eijgenraam, Koopmans, Tang & Verster, 2000). De negatieve externe effecten treffen vaak een 

kleiner gebied met minder mensen, waardoor het implementeren van een maatregel netto nog steeds 

aantrekkelijkheid blijft. De ondervinders van negatieve externe effecten zijn het vaak niet eens zijn met 

de maatregel en zijn neveneffecten waardoor zij getroffen gaan worden. Hierdoor kan er protest 

ontstaan. Dit zorgt voor complexiteit en oponthoud in het proces (Tweede Kamer der Staten Generaal, 

2004, p.16).  

Een speciale vorm van protest tegen neveneffecten is het zogenaamde NIMBY effect, het Not-In-My-

BackYard effect. Dit effect treedt op als mensen een bepaalde interventie wellicht op zichzelf niet erg 

vinden, zolang zij er geen last van hebben. Zolang de maatregel niet in hun ‘achtertuin’ plaatsvindt, is 

er niets aan de hand. Is dit wel het geval, krijgt men in het beleidsproces te maken met tegenstrijdige 

belangen, waardoor er wederom protest kan ontstaan (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.266+326). 

Grote negatieve externe effecten zijn echter niet te verwachten, doordat fietsen geen vervuilende 

effecten heeft. Er is op zijn hoogst een grotere drukte op straat te verwachten, waardoor er een 

mogelijkheid is dat het NIMBY effect optreedt. Naast het NIMBY effect is er bij fietssnelroutes ook 

sprake van koudwatervrees, waarbij mensen vrezen voor de verandering van de situatie (Bendinks, 

e.a., 2013).  

 

Tegenstrijdige belangen zoals beschreven in de vorige alinea dwingen ertoe om bij het formuleren van 

beleid meer inbreng van burgers en overige organisaties mee te nemen. Dit betekent concreet: zo 
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vroeg mogelijk zoveel mogelijk actoren betrekken en zoveel mogelijk openheid en transparantie geven 

in het proces waardoor actieve rol van actoren mogelijk is (Van den Bosch, e.a., 2004, p.15). Voor het 

creëren van draagvlak is daarom procesmanagement nodig, waardoor actoren worden betrokken bij 

het proces en zij hun belangen kunnen aandragen. Dit is echter vaak niet het geval. Wat 

procesmanagement inhoudt zal nader worden besproken in paragraaf 2.2.1.3. 

 

Technische complexiteit 

Door de ingewikkeldheid van het Nederlandse verkeer- en vervoerssysteem vraagt het inpassen van 

fietsmaatregelen maatwerk (Bakker, e.a., 2012). Dit maatwerk zou in sommige situaties kunnen 

zorgen voor extra complexiteit in de keuze voor het tracé van de fietssnelroute (Tweede Kamer der 

Staten Generaal, 2004, p.16). Omdat fietsmaatregelen van kleinere omvang zijn dan de meeste 

andere infrastructurele maatregelen is de kans dat de techniek bij fietssnelroutes voor al te grote 

complexiteit gaat zorgen kleiner.  

 

Organisatorische complexiteit 

Complexiteit bij infrastructurele projecten kan ook worden veroorzaakt door organisatorische 

complexiteit. Deze complexiteit gaat over het besluitvormingsproces. Het succes van regionaal beleid 

hangt af van de manier van samenwerken (Janssen-Jansen, 2004, p.135). Op samenwerking tussen 

gemeenten en de organisatorische werking van een regio wordt in paragraaf 2.3 ingegaan.  

Organisatorische complexiteit ontstaat door de bestuursdichtheid in Nederland toe. Deze toename van 

bestuursdichtheid leidt tot bestuurlijke drukte (Pröpper, Kessens & Weststeijn, 2005, p.14). 

Bestuurlijke drukte speelt op wanneer afstemming en samenwerking tussen bestuurders bij het 

oplossen van maatschappelijke vraagstukken teveel werk gaat kosten en uit de hand loopt (Wolthuis, 

z.j.). Maatschappelijke vraagstukken vertonen nauwe samenhang met andere maatschappelijke 

vraagstukken. Deze vraagstukken beperken zich daarnaast niet tot bestuurlijke grenzen. Dit heeft als 

gevolg dat er altijd afstemming, inspraak en afweging van belangen nodig is (Wolthuis, z.j.). Dit leidt 

tot een toename van het aantal samenwerkingsverbanden waar bestuurders aan deelnemen.  

Afstemming in samenwerkingsverbanden op het gebied van infrastructuur bestaat al langer. 

Samenwerking met betrekking tot fietsmaatregelen is tot op heden zeer beperkt gebleven. Dit is onder 

andere te zien in de structuur van sommige fietspadennetwerken, maar ook in het pas recentelijk 

bestaan van een regionale fietsvisie (R. Kager, persoonlijke communicatie, september, 2013; 

Stedendriehoek, 2010). Hierdoor ontstaat er in de Stedendriehoek een nieuw beleidsgebied waarop 

afstemming plaats gaat vinden, waardoor bestuurlijke drukte toe zal nemen.  

 

2.2.1.3 MANAGEMENT VAN COMPLEXE BELEIDSPROCESSEN  
Voor het managen van complexe beleidsprocessen met (conflicterende) belangen bestaan 

verschillende manieren en voor een effectieve aanpak is de gekozen manier van management 

essentieel. Bij complexe problemen zijn in het bijzonder proces- en projectmanagement interessant. 

Proces- en projectmanagement zijn manieren van management die voortkomen uit de 

complexiteitstheorie (Teisman, e.a., 2009, p.35).  

Procesmanagement is een breed begrip dat in allerlei contexten wordt gebruikt. Om duidelijkheid te 

creëren over wat procesmanagement voor een fietssnelroute kan betekenen zal eerst worden 

beschreven wat er met procesmanagement, en vervolgens ook projectmanagement, wordt bedoeld in 

het kader van dit onderzoek.  

Procesmanagement richt zich op de rechtstreekse beïnvloeding van het proces van samenwerking. In 

dit geval is dat het beleidsproces over een fietssnelroute (Deen, e.a., 2010, p.59). Het richt zich op het 

beïnvloeden van gedrag en standpunten van andere actoren in een bepaalde richting, wat het 

realiseren van een fietssnelroute is (Van den Bosch, e.a., 2004, p.15). De focus bij 

procesmanagement ligt daarbij op de manier waarop men tot de inhoud en de besluitvorming komt en 

richt zich in mindere mate op het precieze eindresultaat.  

Het doel van procesmanagement is om een algemeen besluit te kunnen nemen dat gesteund wordt 

door de belanghebbenden die er in de nabije toekomst zijn (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.333). 
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Belanghebbenden voor een fietssnelroute zijn bijvoorbeeld de eindgebruiker (die vaak wordt 

vertegenwoordigd in belangenorganisaties, zoals de Fietsersbond) en de omwonenden aan een 

desbetreffende route.  

Een beleidsproces wordt opgestart met een bepaalde probleemstelling. Aan de hand van die 

probleemstelling is het belangrijk goed te kijken welke partijen relevant zijn om te betrekken (De Bruijn 

e.a., 2010, p.67). Na een eerste schets van de verschillende belangen is het belangrijk dat de 

verschillende partijen duidelijke afspraken maken over het te volgen beleidsproces. Het gaat daarbij 

om entry- en exitregels (hoe partijen het beleidsproces kunnen binnenstappen of verlaten), 

besluitvormingsregels (hoe tot het besluit zal worden gekomen en wie het uiteindelijke besluit mag of 

mogen nemen), organieke regels (regels omtrent de organisatie van proces) en regels over planning 

en budget (De Bruijn, e.a., 2010, p.78). De afspraken voor alle partijen voldoende ruimte overlaten tot 

het verdedigen van hun eigen belangen (De Bruijn, e.a., 2010, p.49). Het maken van afspraken over 

het budget is erg belangrijk. Financiële afspraken zijn vaak afwezig, waardoor er wel besluiten 

genomen kunnen worden maar besluiten niet altijd worden geïmplementeerd (Janssen-Jansen, 2004, 

p.138). Door de huidige bezuinigingen als gevolg van de economische crisis in Nederland, speelt dit 

bij fietssnelroutes (Tweede Kamer der Staten Generaal, 2004, p.17).  

 

Procesmanagement kent vier kernelementen die in het proces moeten worden aangehouden. Deze 

zijn schematisch weergegeven in afbeelding 2 (De Bruijn, e.a., 2010, p.45). Openheid gaat over de 

mogelijkheid om af te wijken op het gebied van de inhoud, het proces (toe- en uittreding) en de 

perceptie die de actoren hebben (Brok & van der Meulen, 2002). De kernwaarden, specifieke 

belangen van actoren, mogen niet worden aangetast in het proces. Wanneer dit wel lijkt te gebeuren, 

moet er een mogelijkheid zijn voor de actor om het proces te verlaten (De Bruijn, e.a., 2010, p.44). De 

voortgang van een proces kan worden bevorderd doordat streven naar consensus druk op het proces 

kan zetten (Edelenbos, Klok & Tatenhove, 2006). Dit is nodig om stroperige besluitvorming te 

voorkomen. Het laatste kernelenement dat van toepassing is op procesmanagement is inhoud. Bij dit 

inhoudelijke punt is projectmanagement nodig.  

Afbeelding 2: Kernelementen procesmanagement. Bron: De Bruijn, e.a., 2010 

 

Projectmanagement is anders dan procesmanagement, sterk gericht op de inhoud van het vraagstuk. 

De focus ligt daarbij op het behalen van het einddoel -  bijvoorbeeld het vinden van een oplossing voor 

het probleem - en minder op de manier waarop dat einddoel tot stand komt. Projectmanagement is 

vooral gericht op de interne projectbeheersing en minder op de voortdurende interactie met de 

omgeving. Er wordt daarbij gewerkt met duidelijke doelstellingen, een duidelijk tijdpad, een vooraf 

opgesteld eindproduct en duidelijke randvoorwaarden. Hierdoor staan bij projectmanagement redelijk 

stabiele problemen en oplossingen centraal. Er is sprake van simplificering van de werkelijkheid en de 

wereld wordt als statisch beschouwd (Edelenbos, Klijn, Kort & Van Twist, 2007). 
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Het maken van een verbinding tussen project- en procesmanagement beïnvloedt de beheersbaarheid 

van complexe besluitvorming (Klijn, Edelenbos, Kort & Van Twist, 2006, p.23). Veel beleidsprocessen 

maken gebruik van procesmanagement, maar dit geeft  het risico dat men teveel in het proces denken 

blijft hangen, waarbij de procesmatige sturing teveel de overhand krijgt en er te weinig inhoudelijke 

verrijking is (De Bruijn e.a., 2010, p.43). Interacties tussen actoren kunnen tegenstrijdigheden 

opleveren en door het ‘masseren’ van deze tegenstrijdigheden kan de inhoudelijke verrijking op de 

achtergrond raken. Die inhoudelijke verrijking kan worden bevorderd door het afwisselen met 

projectmanagement, wat de inhoud van beleid aan elkaar verbindt (Klijn e.a., 2006, p.29). 

Projectmanagement is daarmee complementair aan procesmanagement. Om een duidelijker beeld te 

krijgen van de aspecten van proces- en projectmanagement waarop zij elkaar kunnen aanvullen, 

kunnen de verschillen worden uitgeschreven zoals in afbeelding 3. 

 

 
Afbeelding 3: Verschillen tussen project- en procesmanagement. Bron: De Roo & Voogd, 2007  

 

2.2.2 VOLGTIJDELIJKHEID EN HERKENBAARHEID 
Beleidsprocessen kennen een samenhangende reeks van gebeurtenissen tussen twee tijdstippen 

(Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.23). Deze reeks gebeurtenissen kent vaak een herkenbaar verloop. 

In beleidsprocessen zijn in ieder geval twee delen te herkennen. Dit is allereerst de besluitvorming en 

ten tweede de uitvoering van het beleid, oftewel de implementatie (De Bruijn, e.a., 2010, p.29). Een 

bepaald onderwerp zal eerst een plek moeten vinden op de zogenaamde beleidsagenda, zodat er een 

beleidsproces kan worden opgestart. De agendering van fietssnelroutes is te verklaren door middel 

van het stromenmodel van Kingdon (2003).  

Volgens het stromenmodel bepalen participanten aan welke problemen en oplossingen aandacht 

wordt besteed. In het geval van de fietssnelroute kregen deze participanten vorm in de overheid, maar 

dit hoeft niet altijd zo te zijn (Van Esch, e.a., 2013). De drie stromen bestaan alle drie tegelijkertijd en 

wanneer alle stromen samenkomen en gekoppeld worden kan er een ‘policy-window’ ontstaan, een 

gunstig momentum, een kans voor daadwerkelijke beleidswijzigingen (Teisman, 2001; Hoogerwerf & 

Herweijer, 2008, p.71). Het stromenmodel is schematisch weergegeven in afbeelding 4.  

 
Afbeelding 4: Stromenmodel van Kingdon. Bron: Hoogerwerf & Herweijer, 2008.  
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Vanuit het Rijk werd het probleem van files en daarmee beperkte bereikbaarheid van gebieden 

erkend. Als oplossing zagen zij onder andere de aanleg van fietssnelroutes langs filegevoelige 

trajecten. Omdat lagere overheden deze routes niet zomaar kunnen betalen, heeft het Rijk subsidies 

verleend en een platform opgezet waarin externe procesaanjagers zaten die de projecten konden 

ondersteunen (Van Esch, e.a., 2013, p.38). De politieke steun werd ook door lagere overheden en 

lokale fietsersbonden erkend met als gevolg dat zestien routes subsidie hebben aangevraagd en 

gekregen voor dit project, om de ‘oplossing’, de fietssnelroute, te kunnen realiseren 

(www.fietsfilevrij.nl).  

De regio Stedendriehoek heeft vanuit de vraag van de provincie Gelderland (via het Gelders 

Fietsnetwerk) een fietsruggengraat ontworpen met daarin de ambitie om bij voldoende gebruik 

fietssnelroutes aan te leggen. Het probleem vanuit de provincie Gelderland was hier niet zozeer het 

oplossen van fileknelpunten, maar het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de 

algemene bereikbaarheid (Gelders Fietsnetwerk, 2010). De politieke steun voor de regio 

Stedendriehoek is daarbij bij de vaststelling van de Fietsvisie ook erkend. In termen van het 

stromenmodel van Kingdon staat ‘policy window’ dus momenteel open, het onderwerp staat op de 

agenda en het beleidsproces kan worden opgestart.  

 

Hoe de fietssnelroute zijn weg heeft gevonden in het opstarten van een beleidsproces is dus duidelijk. 

Maar hoe de beleidsprocessen een opeenvolging van gebeurtenissen met een herkenbaar verloop 

hebben nog niet. Onderzoekers hebben door middel van modellen verschillende manieren geprobeerd 

het herkenbare verloop van beleidsprocessen in kaart te brengen (Teisman, 2001). Een van de eerste 

onderzoekers die het verloop van beleidsprocessen in kaart bracht was Lasswell (in 1956). Hij 

benoemde verschillende ‘fasen’ als achtereenvolgende stappen in een beleidsproces (Hupe, 2007). 

Daaropvolgende modellen spreken ook vaak over het verloop van het beleidsproces in fases. Die 

modellen verschillen vaak in het aantal fases, maar in beginsel komt bijna overal dezelfde lijn terug 

(Hupe, 2007).  

Waar men in het fasenmodel uitgaat van het doorlopen van een vijftal fases in het beleidsproces, 

namelijk de agendavorming, beleidsformulering, besluitvorming, beleidsimplementatie en 

beleidsevaluatie, geven andere onderzoekers de kritiek dan beleidsprocessen niet mooi gefaseerd 

lopen (Hoogerwerf & Herweijer, 2008; Howlett & Ramesh, 2003). Dit blijkt ook uit de praktijk, waar er 

alsmaar heen en weer geschakeld wordt tussen verschillende fasen. Het is een iteratief proces en het 

kan zelfs voorkomen dat het beleidsproces zich tegelijkertijd in meerdere fases bevindt (Van den 

Bosch, e.a., 2004, p.15).  

Het verloop van beleidsprocessen werd echter door sommigen anders gedefinieerd. Het rondenmodel 

bijvoorbeeld, onderkent en accepteert de complexiteit van het beleidsproces. Het model gaat er vanuit 

dat beleid ongrijpbaar is (Teisman, 2001). Beleid wordt in het rondenmodel gedefinieerd als ‘het 

resultaat van een reeks van beslissingen, genomen door verschillende actoren in verschillende 

beleidsarena’s’ (Van Bochove, 2006). Actoren hebben hierin niet echt grip op het proces en beleid 

komt tot stand via verschillende interacties tussen actoren (Van Bochove, 2006; Teisman, 2001). Die 

interactie bepaalt het resultaat van het beleidsproces. 

 

2.2.3 WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING EN BELANGEN  
Wederzijdse beïnvloeding in het beleidsproces ontstaat door interacties tussen actoren (Hoogerwerf & 

Herweijer, 2008, p.23). Actoren hebben belangen rondom het object van besluitvorming. Die belangen 

zijn een ingewikkeld geheel van doelen, waarden, verlangens, verwachtingen en andere 

overtuigingen. Dit heeft als gevolg dat elk mens een andere perceptie en andere reactie heeft 

(Notermans, 2007, p.27). Actoren brengen het belang in dat zij bij een bepaald probleem of een 

bepaalde maatregel hebben en proberen hier overige actoren van te overtuigen. Deze wisselwerking 

tussen belangen van actoren zorgt ervoor dat actoren hun opvattingen kunnen aanpassen en dat er 

wederzijdse beïnvloeding ontstaat (De Bruijn, e.a., 2010, p.24). Dit is alleen van toepassing op multi-

actor beleidsprocessen, zoals ook het proces rondom een fietssnelroute is (Hoogerwerf en Herweijer, 

2008, p.23). Dat komt omdat een regionale fietssnelroute in meerdere gemeenten komt te liggen. 
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Naast gemeenten zijn er andere actoren met een belang. Zij moeten betrokken worden door het 

aanwezig zijn van wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren. Wederzijdse afhankelijkheid in het 

beleidsproces betreffende fietssnelroutes uit zich op verschillende manieren.  

De verschillende gemeenten waarin de fietssnelroute komt te liggen zijn afhankelijk van elkaar, 

waardoor intergemeentelijke samenwerking is vereist. Er is sprake van een maatschappelijke 

afhankelijkheid van gemeenten van de eindgebruikers omdat zij de baten van het project mede 

bepalen (Tweede Kamer der Staten Generaal, 2004, p.16). Eindgebruikers en andere 

belanghebbenden of belangenorganisaties zijn vervolgens weer afhankelijk van de gemeenten omdat 

de gemeenten het project uiteindelijk zullen financieren en zeggenschap zullen hebben over een groot 

deel van de grond (Bakker, e.a., 2012).  

Wederzijdse beïnvloeding ontstaat daarom door wederzijdse afhankelijkheid van partijen, door het 

afstemmen van verschillende belangen. In theorie zou deze beïnvloeding zo moeten gebeuren dat alle 

partijen een gelijkwaardige rol hebben (zoals weergegeven in afbeelding 5). In deze gelijkwaardigheid 

is de verdeling van hulpbronnen die onder de actoren aanwezig zijn doorslaggevend. Allison (In: De 

Baas, 1995, p.297) onderscheidt vier soorten hulpbronnen, namelijk: 

- Het hebben van formele beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheden;  

- Beschikking hebben over bronnen zoals geld, eigendommen, organisatorische capaciteiten of 

maatschappelijke steun;  

- De beschikking over informatie of expertise; 

- Het hebben van persoonlijke overtuigingskracht  

In complexe beleidsprocessen zijn die hulpbronnen verdeeld over meerdere actoren. Bij afstemming 

tussen partijen is dus ook sprake van beïnvloeding door de inzet van deze bronnen (Van den Bosch, 

e.a., 2004, p.19). Hierdoor ontstaat ook de wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren. Door 

verschillen in macht, kennis, financiën – wie betaalt, bepaalt – en ook overige hulpbronnen is er 

daarom lang niet altijd sprake van gelijkwaardigheid in beleidsprocessen (Notermans, 2007, p.27).  

Afbeelding 5: Gelijkwaardige partijen. De Roo & Voogd, 2007 

 

Conclusie 

Beleidsprocessen vertonen drie kenmerken. Zo zijn beleidsprocessen dynamisch en complex. De rol 

die actoren daarin hebben is groot. Door toe- en uittreding van actoren ontstaan er namelijk 

veranderingen in de verhoudingen tussen de actoren binnen het proces. Ook kennen actoren een 

reflectief vermogen, waardoor zij tijdens het proces van opvatting kunnen veranderen. Ten derde 

zorgen verschillende perspectieven die actoren op problemen en oplossingen hebben voor dynamiek 

in het proces.  

Door dynamiek ontstaan complexe relaties tussen actoren in het proces. Daarbij wordt een 

beleidsproces ingewikkelder op het moment dat er meer interactie is, maar ook naarmate er meer 

beslissers zijn, een meer open context, een onduidelijke probleemstelling, onvoldoende beschikbare 

informatie en tijdsdruk zijn. Door de uniciteit, de schaal en de doorlooptijd van het proces ontstaat 

maatschappelijke (draagvlak) en organisatorische (bestuurlijke drukte) complexiteit. Technische 

complexiteit kan ook een rol spelen, maar die rol is kleiner dan van de andere twee soorten 

complexiteit bij fietssnelroutes. Complexiteit kan in het beleidsproces het beste gemanaged worden 

door een combinatie van proces- en projectmanagement.  
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2.3 SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN 
Veel beleidsprocessen binnen gemeenten verlopen op een routinematige wijze. Dit is bij 

fietssnelroutes niet mogelijk door de regionale schaal van het project (Tweede Kamer der Staten 

Generaal, 2004, p.15). Het gevolg daarvan is een ingewikkelder beleidsproces. Om tot succesvolle 

implementatie van een regionale fietssnelroute te komen is samenwerking benodigd. Het behoeft 

afstemming tussen de verschillende gemeenten. Deze samenwerking krijgt in de regio 

Stedendriehoek vorm in een regioverband. Het is daarbij de bedoeling om tot succesvolle 

implementatie te komen, wat gedefinieerd wordt als: ‘wanneer de samenwerking erin slaagt de door 

het samenwerkingsverband gestelde doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren’ (Deen, e.a., 2010, 

p.25). 

Samenwerking tussen gemeenten vindt in toenemende mate plaats (Pröpper, e.a., 2005, p.45). 

Daarbij is sprake is van ambtelijke krachtenbundeling, al dan niet in een aparte organisatievorm en al 

dan niet met een eigen bureau (Van der Laar, 2010, p.9). Er is een verschil tussen intergemeentelijke 

samenwerking en regionale samenwerking. Bij intergemeentelijke samenwerking is er niet altijd 

sprake is van een bepaalde regionale identiteit. Deze vorm van samenwerken kan al plaatsvinden 

tussen twee gemeenten en werkt op vrijwillige basis die gericht is op het versterken van de lokale 

bestuurskracht (Herweijer & Fraanje, 2011, p.11). Een regio bestaat bijna altijd uit meer dan twee 

gemeenten die vaak een sociaalgeografische (zoals bij Stedendriehoek) of cultuurhistorische basis 

hebben (Van de Laar & Van Leest, 2011). Regionale samenwerking is daarbij voornamelijk gericht op 

bovenlokale opgaven (Herweijer & Fraanje, 2011, p.11). De toenemende mate van samenwerking is 

te verklaren door een aantal ontwikkelingen.  

Ten eerste ontstaat er een afgedwongen stimulans tot  regionale uitvoering van sommige taken als 

gevolg van bezuinigingen en decentralisatie. Decentralisatie wordt gedefinieerd als ‘de overdracht van 

taken en bevoegdheden naar lagere bestuurslagen’ (Notermans, 2007, p. 10). 

Ten tweede speelt een grotere verandering als schaalvergroting (grotere gemeenten door 

herindelingen) samen met globalisering een rol in de toenemende samenwerking tussen gemeenten 

(Wiersma, 2012, p. 16). De rol van de gemeente verandert: er is meer aandacht voor het kleinschalige 

en de menselijke maat (Pröpper, e.a., 2005, p. 8).  

Er is van oudsher al sprake van gemeenschappelijke belangen van gemeenten (Korsten, Becker & 

Van Kraaij, 2006, p.8). Dat is onder andere te verklaren omdat maatschappelijke samenhangen zich 

niets aantrekken van bestuurlijke grenzen. Door intergemeentelijke samenwerking kan men aansluiten 

bij het schaalniveau waarop zich problemen voordoen. Veel problemen zijn 

gemeentegrensoverschrijdend en vragen om regionale oplossingen. Voorbeelden van dergelijke 

De opkomst van de fietssnelroute kan worden verklaard door het zogenaamde ‘policy window’ volgens 

het stromenmodel van Kingdon. Wanneer het proces is opgestart, blijkt het moeilijk te verklaren hoe een 

beleidsproces verloopt. Het is namelijk een iteratief proces. Hoe beleidsprocessen betreffende 

fietssnelroutes in de beleidspraktijk verlopen zal uiteindelijk in hoofdstuk 4 van het empirische deel van 

dit onderzoek behandeld worden. In deze paragraaf is duidelijk geworden dat verschillende onderzoekers 

het beleidsproces trachten te verklaren. Waar het fasenmodel uit gaat van een grijpbaar en relatief 

chronologisch proces, erkent het rondenmodel de complexiteit van beleidsprocessen en de daarmee 

gemoeide ongrijpbaarheid op het proces.  

In de laatste subparagraaf is duidelijk geworden dat er tussen actoren een wederzijdse beïnvloeding 

plaatsvindt voor het komen tot een beleid doordat actoren hun belangen inbrengen. Daarbij kennen die 

actoren onderlinge wederzijdse afhankelijkheid. Het proces zou uit moeten gaan van een gelijkwaardige 

rol tussen de verschillende actoren. De rol die actoren hebben wordt bepaald door de beschikking over 

hulpbronnen. Verschillen in beschikking over hulpbronnen kunnen ongelijkwaardige verhoudingen binnen 

het proces veroorzaken. Voor het realiseren van regionale fietssnelroutes is samenwerking tussen 

gemeenten noodzakelijk. Gezien gemeenten een relatief grote rol spelen in de beleidsprocessen over 

regionale fietssnelroutes zal de volgende paragraaf dieper ingaan op deze intergemeentelijke 

samenwerking.  

 

 



33 
 

problemen zijn ruimtelijke, milieu- en infrastructurele problemen. Gemeenten hebben hier dan een 

gezamenlijk belang en het opstarten van intergemeentelijke samenwerking kan dan een oplossing zijn 

(Van Tatenhove, 2010, p.30). Echter, de regio bestaat niet. Afhankelijk van het vraagstuk zullen 

telkens verschillende regionale samenhangen van belang zijn en zullen verschillende 

samenwerkingsverbanden benodigd zijn (Deen, e.a., 2010, p.6).  

Om uiteindelijk te kunnen verklaren welke complexe situaties zo’n regionaal beleidsproces met zich 

mee kan brengen, zal er dieper worden ingegaan op hoe regionale samenwerking werkt. Er zal eerst 

een korte wettelijke achtergrondbasis voor samenwerking worden besproken. Vervolgens zal worden 

besproken waarom regionale samenwerking nuttig is. Ten slotte wordt er een aantal succes- en 

faalfactoren geformuleerd voor regionale samenwerking.  

 

2.3.1 WETTELIJKE ACHTERGROND VOOR SAMENWERKING  
De mogelijkheid tot samenwerking tussen gemeenten is vastgesteld in de grondwet. Dit blijkt uit artikel 

135 en artikel 134 lid 2 en 3 van de grondwet: 

 

Artikel 135:  

De wet geeft regels ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen zijn betrokken. 

Daarbij kan in de instelling van een nieuw openbaar lichaam worden voorzien, in welk geval artikel 

134, tweede en derde lid, van toepassing is. 

 

Artikel 134: 

2. De wet regelt de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling en 

bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen. Bij of krachtens de 

wet kan aan hun besturen verordenende bevoegdheid worden verleend. 

3. De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan 

alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

 

Samenwerking tussen gemeenten is dus mogelijk, maar de grondwet beperkt wel de regionale 

autonomie. De samenwerkingsconstructies tussen gemeenten zijn een bestuurlijke hulpstructuur en 

vormen geen extra bestuurslaag. Het is een verlengde van het lokale bestuur (Korsten, e.a., 2006, 

p.8-9). 

Vanaf 1950 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (wgr) opgesteld. Na verscheidene 

aanpassingen in die wet omschrijft deze wet vier vormen van samenwerking. De 

samenwerkingsverbanden die mogelijk zijn, zijn (Notermans, 2007, p.16-17):  

- Openbaar lichaam 

- Gemeenschappelijk orgaan 

- Centrumgemeentenconstructie 

- Regeling zonder meer 

De regio Stedendriehoek is een wgr-samenwerkingsverband met een openbaar lichaam 

(Stedendriehoek, z.j.). Dit houdt in dat er een lichaam met rechtspersoonlijkheid is ingesteld, waaraan 

de gemeenten van de regio taken en bevoegdheden kunnen overdragen. Dit lichaam beschikt over 

een basisstructuur bestaande uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter 

(Notermans, 2007, p.17). 

Vanaf 2006 zijn er twee soorten wgr-regio’s te onderscheiden, namelijk de wgr-plusregio en de 

gewone wgr-regio (Wiersma, 2012, p.21). In de wgr-plusregio zijn acht zogenaamde stadsregio’s 

benoemd die verantwoordelijkheden kregen op bepaalde gebieden, waaronder bereikbaarheid. De 

gewone wgr-regio’s, zoals de regio Stedendriehoek, hebben deze bevoegdheden niet. De autonomie 

blijft daarom bij de gemeenten.  
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2.3.2 NUT EN NOODZAAK 
De wettelijke vorm van de regio Stedendriehoek is nu duidelijk. Daarmee is niet duidelijk waarom de 

regio Stedendriehoek bestaat. Verschillende ontwikkelingen leiden weliswaar tot toenemende 

samenwerking, maar er is nog geen inzicht in motieven voor deze samenwerking.  

Er zijn verschillende redenen om regionale samenwerking op te starten. Zo kan regionale 

samenwerking zorgen voor een hogere kwaliteit van dienstverlening en kan deze worden ingezet om 

meer efficiëntie en effectiviteit in werken en resultaten te behalen (Wiersma, 2012, p. 22; Meijer, 2012 

p. 4). Vaak gaat het om uitvoerende taken die wel lokaal uitgevoerd kunnen worden, maar waar men 

op regionaal niveau meer voordeel uit zou kunnen halen bijvoorbeeld door schaalvoordelen. 

Het samenwerkingsverband in de regio Stedendriehoek, dat in 1993 is opgestart, ontstond met als 

doel het behalen van efficiëntie op bepaalde gebieden.  De samenwerking is inmiddels uitgebreid naar 

samenwerking op zeven terreinen, waaronder op het gebied van bereikbaarheid (www.deventer.nl*). 

Het doel van deze samenwerking is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van het gebied 

met betrekking tot regionale belangen. 

Het bereikbaarheidsdeel van de regio richt zich ook op de aanleg van een regionale fietssnelroute. De 

baten van dit soort voorzieningen zijn regionaal en bovendien is het duidelijk dat dergelijke 

voorzieningen enkel kunnen worden gerealiseerd als de gemeenten zich gezamenlijk inzetten. Dit 

komt omdat die voorzieningen op het grondgebied van meerdere gemeenten ligt, waardoor er sprake 

is van wederzijdse afhankelijkheid. Het gevaar van liftersgedrag – dat betekent meeprofiteren maar 

niet betalen – in de samenwerking is daarmee beperkt (Deen, e.a., 2010, p.16-17). De regio werkt op 

dit gebied aan een integrale regionale fietsruggengraat, waarmee zij willen bijdragen aan het 

versterken van de relaties tussen kernen (Van der Wijk, 2012).  

Andere voordelen die een samenwerking tussen gemeenten opleveren is dat kennis en kunde worden 

gebundeld, dat er herhalingsvoordelen optreden en dat men meer regionaal gaat denken en handelen 

(Guyt, 2010, p.9; Van der Zwan, 2011; Van de Laar, 2010, p.216). Dit doel geldt ook voor de 

fietsruggengraat. De regio ambieert negen routes, die opeenvolgend zullen worden aangelegd. Bij de 

aanleg van een deelroute wordt er kennis opgedaan en worden de gemeenten gestimuleerd in het 

regionale belang te kijken. Bij de volgende routes die zullen volgen kan die kennis uit eerdere routes 

worden hergebruikt waardoor er een herhalingsvoordeel op zal treden.  

Aan de andere kant zijn de nadelen hiervan dat aansturing erg complex kan zijn, dat door meerdere 

deelnemers het moeilijker wordt om tot afspraken te komen en dat gemeenten deels hun autonomie 

verliezen. Verlies van autonomie komt doordat gemeenten op regionale schaal moeten denken (Guyt, 

2010, p.10; Van der Zwan, 2011). Dit verlies in autonomie is bij beleidsmatige samenwerking echter 

wel terecht, want zo kan er tot een beter resultaat gekomen worden. Bij fietssnelroutes zullen 

gemeenten namelijk het regionale belang boven het lokale belang moeten afwegen om tot gewenste 

resultaten te kunnen komen.  

 

2.3.3 SUCCES- EN FAALFACTOREN 
Er is inmiddels geconstateerd dat voor het realiseren van een fietssnelroute intergemeentelijke 

samenwerking noodzakelijk is. Het doel van zulke samenwerking is tot een succesvolle realisatie 

komen (Deen, e.a., 2010, p.25, p.31).  

Hoe de samenwerking goed te doorlopen is door verschillende onderzoekers onderzocht en 

vastgelegd in verschillende succes- en faalfactoren voor intergemeentelijke samenwerking (Van de 

Laar, 2010). Deze factoren spelen een rol in het beleidsproces waarin de gemeenten zich bevinden en 

scheppen voorwaarden voor het komen tot succesvolle samenwerking. Ook in de regio 

Stedendriehoek zal men op zoek moeten gaan naar het voldoen aan deze voorwaarden, om de kans 

op succesvolle samenwerking te vergroten. In deze paragraaf zullen de succes- en faalfactoren 

worden besproken.  

 

In tabel 1 is een overzicht van de belangrijkste succesfactoren voor samenwerking tussen gemeenten 

weergegeven. 
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 Succesfactor  Omschrijving 

 Aanwezigheid van een sterk 
urgentiebesef 

 Betrokkenen moeten het nut en de noodzaak van samenwerking 
herkennen en erkennen. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen vanuit 
dusdanige beleidsinhoudelijke regionale opgaven. 

 Zoeken naar congruentie in 
doelstellingen.  
 

Samenwerking hoeft niet altijd te ontstaan vanuit gelijke 
doelstellingen bij gemeenten. Het is wel belangrijk om te zoeken 
naar overeenstemming tussen de gemeenschappelijke visie en 
individuele doelstellingen direct in de beginfase. De 
samenwerking wordt eenvoudiger als de partijen uitgaan van 
min of meer vergelijkbare beleidsvisies. 

 Er moet een ‘Gideonsbende’ 
opstaan 

 De gideonsbende is een groep voortrekkers van bestuurlijk en of 
ambtelijk betrokkenen uit verschillende partnergemeenten, kent 
een zekere vastigheid qua samenstelling en de leden ervan 
vertrouwen elkaar en zorgen voor sturing van het proces.  

Tijdige en frequente communicatie, 
ook richting de raad. 

Betrek politici, neem politici (gemeenteraden etc.) mee in het 
verhaal. 

 Zorg voor ‘eigenaarschap’.   Individuele gemeenten moeten de samenwerking ervaren als 
iets van hen, ze moeten zich eigenaar voelen van de 
samenwerking.  

 Houdt ruimte voor lokale 
profilering.  

 Gemeenten wensen hun eigen belangen, hun ‘couleur locale’ tot 
uitdrukking te zien komen. Er moet ruimte worden geboden voor 
een bepaalde mate van autonomie.  

 Hanteer een (eenvoudige) 
verrekensystematiek 

 De verdeling van de kosten in een regionaal 
samenwerkingsverband is vaak lastig. Dit wordt meestal 
voorafgaand aan de totstandkoming van de samenwerking 
afgesproken. 

 Oog hebben voor het cultuuraspect 

  

 Ieder brengt zijn eigen waarden en normen vanuit zijn eigen 
gemeenten mee naar het samenwerkingsverband. Hierdoor 
kunnen botsingen ontstaan, daarom moet er gewerkt worden 
aan een gezamenlijke cultuur. 

(Tabel 1. Bron: van de Laar, 2010, p.217-230. Omschrijvingen ook gebaseerd op: Deen, e.a., 2010; Meijer, 2012; 

Guyt, 2010; Van der Zwan, 2011; Van Tatenhove, 2010).  

Daarnaast beschreef Van de Laar ook een aantal factoren die het samenwerken tussen gemeenten 

kan belemmeren (2010). Deze faalfactoren bestaan in dezelfde categorisering als de succesfactoren 

en zijn weergegeven in tabel 2.  
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 Faalfactor  Omschrijving 

 Instabiele of remmende politiek - 
bestuurlijke omgeving 

 Ontwikkelingen als verkiezingen kunnen zorgen voor 
veranderingen in de ‘gideonsbende’. Dit is mogelijk als een 
beleidsproces een langere doorlooptijd beschikt.  

 Ontbreken chemie en vertrouwen  Samenwerken is mensenwerk en staat of valt met onderling 
vertrouwen. Wanneer de hoofdrolspelers weinig vertrouwen in 
elkaar of in hun samenwerking hebben, wordt het heel 
moeilijk succesvol samen te werken. Vertrouwen en chemie 
kan er zijn door bepaalde eigenschappen als dezelfde 
cultuurwaarden, soortgelijke omvang of soortgelijke 
doelstellingen van gemeenten.  

Ontbreken stimulans vanuit provincie  Een stimulerende houding vanuit de provincie kan het 
enthousiasme voor samenwerking vanuit gemeenten juist 
bevorderen. 

 Samenwerking is niet geformaliseerd 
 

 Het is belangrijk om na een bepaalde periode de 
samenwerking vast te leggen.  

 Vage of onrealistische doelen  De verwachtingen ten aanzien van de samenwerking zijn 
regelmatig onduidelijk of te hoog. Doelstellingen zijn niet 
duidelijk vastgesteld of zijn te ambitieus vastgesteld.  

 Vertrouwen op het gevoel in plaats 
van inzicht in de feiten.  

 Het is belangrijk een mix te vinden tussen beslissen op basis 
van vertrouwen en beslissen op basis van getallen.  

 Persoonlijke belangen prevaleren  Samenwerken draait toch vooral om de mensen die het 
uiteindelijk moeten gaan doen. Daarbij zullen betrokkenen 
zichzelf de vraag stellen wat het hun oplevert. Met deze 
persoonlijke belangen moet goed worden omgegaan om tot 
een succes te komen. Het is daarbij belangrijk een goede 
verhouding tussen persoonlijke en algemene belangen te 
vinden. 

 Nieuwigheid en complexiteit van het 
model 

 Bij samenwerking is er toch een andere aanpak benodigd dan 
in de eigen gemeente. Men moet wennen aan de nieuwe 
setting.  

 Dilemma’s rondom sturing en 
coördinatie  

 Ook voor sturing en coördinatie van de samenwerking moet 
een goede aanpak gevonden worden.  

(Tabel 2. Bron: van de Laar, 2010, p.230-237. Omschrijvingen ook gebaseerd op: Deen, e.a., 2010; Meijer, 2012; 

Guyt, 2010; Van der Zwan, 2011; Van Tatenhove, 2010) 

  

Conclusie 

In deze paragraaf is duidelijkheid geschetst over samenwerking tussen gemeenten. Op basis van de 

grondwet is samenwerking mogelijk. De regio Stedendriehoek is een wgr-samenwerkingsverband 

met een openbaar lichaam. Er zijn een aantal motieven geschetst waarom samenwerking 

aantrekkelijk zou kunnen zijn. Daaruit bleek samenwerking op het gebied van infrastructuur en dus 

voor een fietssnelroute ook gunstig. De fietssnelroutes in regio Stedendriehoek zullen daarom tot 

stand komen via samenwerking tussen gemeenten. In die samenwerking zal ook de regio 

Stedendriehoek te maken krijgen met deze succes en faalfactoren.  

Door aan de hand van de onderzochte casussen te bepalen welke succes- en faalfactoren opspelen 

bij fietssnelroutes, is het mogelijk te bepalen waar de regio Stedendriehoek rekening mee moet 

houden in het proces. 
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In dit hoofdstuk worden de methoden van onderzoek beschreven. In de eerste paragraaf zal er 

worden ingegaan op de strategie van onderzoek aan de hand waarvan dit onderzoek wordt 

uitgevoerd. Gezien er een casestudie zal worden uitgevoerd, zal de tweede paragraaf de selectie van 

de cases behandelen. Hierin is ook een beknopte beschrijving van de cases opgenomen en zullen de 

respondenten besproken worden. De derde paragraaf vertelt op welke manier daarbij de data wordt 

verzameld die nodig is voor het onderzoek. Ten slotte wordt de manier van analyseren beschreven.  

 

3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
Het onderwerp van dit onderzoek is fietssnelroutes. In het bijzonder wordt er ingegaan op het 

beleidsproces over dit concept. Om inzicht te krijgen in de aanpak en het verloop van 

beleidsprocessen rondom fietssnelroutes is het nodig om relatief gedetailleerde informatie te 

verzamelen over dit onderwerp. Er wordt gezocht naar specifieke informatie over onderdelen van het 

beleidsproces, waardoor er in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve gegevens.  

Dit onderzoek is dus een kwalitatief onderzoek. Volgens Bryman is kwalitatief onderzoek een 

onderzoeksstrategie ‘that usually emphasizes words rather than quantification…’ (2012, p.36). Om 

uiteindelijk lessen te kunnen trekken uit (lopende) beleidsprocessen betreffende fietssnelroutes, moet 

er ook een beroep worden gedaan op teksten, zowel in geschreven als in gesproken vorm. Gezien het 

hier niet om algemene kennis gaat, maar om specifieke kennis van beleidsprocessen, is het gebruik 

van een casestudie in dit onderzoek de beste manier van onderzoeken.  

Een case study is ‘een gedetailleerde en intensieve analyse van een enkel geval’. Casestudies 

proberen unieke eigenschappen van een casus te verduidelijken (Bryman, 2012, p.69). Hier voegen 

Saunders, Lewis & Thornhill (2008) aan toe dat het om een hedendaags verschijnsel gaat, waarbij van 

verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik wordt gemaakt (p.122). Een casestudy is vooral 

geschikt op het moment dat er sprake is van een aantal condities. Zo gaat de vraagstelling op zoek 

naar hoe iets is of kan zijn, in dit geval is dat het beleidsproces. Een ander kenmerk is dat er weinig 

grip is op de onderzoekssituatie en dat er sprake is van een uniek of zeldzaam verschijnsel (Vennix, 

2006, p.142).  

Het voordeel bij een casestudy is dat het om een diepteonderzoek gaat, waardoor data op 

verschillende manieren verzameld wordt, leidend tot van triangulatie (Verschuren & Doorewaard, 

2007, p.184). Nadeel aan deze onderzoeksstrategie is dat een klein aantal casussen niet 

generaliseerbaar is (Yin, 1994). Dit is in het kader van dit onderzoek geen probleem. Ondanks dat 

elke situatie anders en uniek is, wordt in dit onderzoek geprobeerd om lessen uit andere situaties toe 

te spitsen op één specifieke casus, namelijk de regio Stedendriehoek. Er is daarbij er niet specifiek 

generalisatie nodig.  

 

3.2 CASUSSEN 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de gekozen casussen. Er zijn in dit onderzoek twee soorten 

casussen.  

De hoofdcasus in dit onderzoek is de regio Stedendriehoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 

opdracht van de regio Stedendriehoek en de gemeente Deventer. Daarnaast heeft de regio in 2012 

een regionale fietsvisie vastgesteld, waarin is afgesproken dat er een fietsruggengraat zal worden 

ontwikkeld. In die visie is ook opgenomen dat er begonnen zal worden met de verbinding tussen 

Deventer en Zutphen en tussen Deventer en Apeldoorn (Van der Wijk, 2012). Daarom zal de focus 

van dit onderzoek ook daarop komen te liggen. Een laatste reden waarom de regio Stedendriehoek de 

hoofdcasus is, is omdat het een van de eerste regio’s is met een gewone wgr-structuur die 

fietssnelroutes wil realiseren. Door het wegvallen van Rijkssubsidies vanuit het Fietsfilevrij project en 

door het ontbreken van een regionaal bureau met eigen middelen, zal de regio het beleidsproces op 

een andere manier moeten aanpakken dan in andere regio’s is gebeurd (Van Esch, e.a., 2013). Om 

deze drie redenen is de Stedendriehoek de hoofdcasus in dit onderzoek.  

 

In de deelvragen wordt gesuggereerd dat er ook andere casussen onderzocht dienen te worden in dit 

onderzoek. Om tot beantwoording van deelvraag 2 en 3 te komen, zal er gekeken moeten worden hoe 
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beleidsprocessen elders zijn vormgegeven en zijn verlopen. Om dit te kunnen onderzoeken zijn er drie 

casussen uitgekozen als bron van informatie. De geanalyseerde casussen dienden in ieder geval aan 

de volgende twee elementen te voldoen: 

 - Regionale fietssnelroute 

 - Ver in het beleidsproces / afronding beleidsproces 

Daarnaast is de keuze voor de selectie van de casussen gemaakt aan de hand van adviezen van 

experts. De keuze voor de betreffende casussen en experts zal hier kort worden toegelicht. Op 

aanraden van anderen en op basis van de twee voorgaande elementen is er de keuze gemaakt voor 

de volgende casussen (zie afbeelding 6):  

  Afbeelding 6: Fietssnelroutes in Nederland. Bron: www.fietsfilevrij.nl 

 

- Stadsregio Arnhem – Nijmegen 

De stadsregio Arnhem – Nijmegen is momenteel bezig met de realisatie van drie fietssnelroutes en 

voor een vierde route is het beleidsproces van start gegaan. De langste route verbindt de twee grote 

steden met elkaar, door middel van het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. Die route wordt 

momenteel aangelegd en is naar verwachting in de loop van 2014 afgerond. De overige twee routes 

zijn de verbinding tussen Arnhem en Zevenaar en de verbinding tussen Nijmegen en Beuningen. 

Overleg over een mogelijke fietssnelroute tussen Nijmegen en Cuijk is ook gaande, waardoor er veel 

kennis in de regio aanwezig is (Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2012).  

Deze regio is gekozen omdat deze door meerdere experts als vooruitstrevend wordt gezien. In de 

gemeente Nijmegen zelf worden of zijn daarnaast ook meerdere fietssnelroutes gerealiseerd. Dat de 
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Stadsregio momenteel al met de vierde regionale fietssnelroute bezig is laat zien dat de regio een 

hoge ambitie heeft, waardoor het een interessante casus is om te onderzoeken. Informatie over 

meerdere routes zit bij dezelfde personen, waardoor er een gevarieerd beeld over het beleidsproces 

kan worden gegeven.  

 

 - Regio Twente 

In de regio Twente is men bezig met de aanleg van een fietssnelweg. Deze fietssnelweg is echter 

bijzonder omdat deze maar liefst 60 kilometer bedraagt en deze route wordt momenteel aangelegd 

tussen Enschede en Nijverdal. Door verschillende vertakkingen aan de fietssnelweg, moeten de 

verschillende kernen binnen de regio allemaal in een goede fietsverbinding met elkaar komen te 

staan. De regio is dus al begonnen met de realisatie van de route en er is al een deel gereed. Door de 

behoorlijke opgave gezien de lengte van de route zal de realisatie in verschillende fasen gebeuren en 

zal dit proces pas tegen 2020 klaar zijn (Projectgroep F35, 2009). 

De lengte van deze route maakt het interessant om deze casus te onderzoeken. Het is een behoorlijk 

project, waarbij veel actoren een rol hebben gespeeld, waaronder zowel grotere als kleinere 

gemeenten. Ook deze route kent een hoog ambitieniveau. 

  

- ’s Hertogenbosch – Oss 

Deze route kwam tot stand doordat de provincie Noord-Brabant het beleidsproces opstartte en 

begeleidde. Het was een vrijwillige samenwerking tussen de gemeentes ’s Hertogenbosch, Oss en 

Maasdonk. Het proces is momenteel begonnen met de realisatiefase van een fietssnelroute tussen ’s 

Hertogenbosch en Oss (www.brabant.nl*).  

Stedendriehoek is een van de eerste en een van de weinige regio’s die op basis van een gewone wgr-

structuur een fietssnelroute ambieert. Er zijn dus nog weinig niet wgr-plusregio’s die met een 

dergelijke fietssnelroute bezig zijn. De route ’s Hertogenbosch – Oss wordt gerealiseerd vanuit een 

samenwerking tussen de verschillende belanghebbende gemeenten met de hulp van de provincie. 

Deze route is dus tot stand gekomen zonder de aanwezigheid van een echte regio, maar in de vorm 

van intergemeentelijke samenwerking. Omdat de route niet in een wgr-plusregio verband wordt 

gerealiseerd is het interessant om deze route te onderzoeken als voorbeeld voor de regio 

Stedendriehoek.  

 

Dit zijn de casussen waarop in dit onderzoek dieper wordt ingegaan. Er zijn echter meer 

fietssnelroutes aangelegd in Nederland. Door een beperking in de tijd voor dit onderzoek is het echter 

niet mogelijk om over alle fietssnelroutes (voldoende) informatie in te winnen. Om toch een breder 

beeld te creëren over fietssnelroutes in Nederland dan de drie bovengenoemde casussen, zijn er ook 

enkele experts uit de fietswereld in Nederland geïnterviewd. Op deze manier kon bijvoorbeeld ook de 

onderzoek- en advieskant worden meegenomen. Daarnaast is er op die manier ook een beeld 

verkregen over een grote belangenorganisatie voor fietsen, de Fietsersbond. De geïnterviewde 

experts zijn geselecteerd vanwege hun grote rol in fietssnelroutes in Nederland en wederom ook op 

aanraden van anderen. De experts die hiervoor zijn benaderd zijn: 

 

 - Willem Goedhart van Fiets filevrij en Decisio 

Willem Goedhart maakt onderdeel uit van het platform Fiets filevrij. Daarin heeft hij zich als 

procesmanager meerdere fietssnelroutes bezig gehouden. Daarnaast is hij werkzaam bij 

adviesbureau Decisio waarbij hij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een maatschappelijke 

kosten-batenanalyse (MBKA) voor de fiets.  

 

 - Richard ter Avest van Goudappel Coffeng 

Richard ter Avest is werkzaam bij het adviesbureau Goudappel Coffeng. Goudappel Coffeng is 

gespecialiseerd in mobiliteit en doet onder andere onderzoek naar de fiets. Hierbij valt te denken aan 

potentiestudies voor de fiets. Richard ter Avest heeft door het uitvoeren van dergelijke onderzoeken 

naar meerdere fietssnelroutes gekeken.  
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 - Hans Nijland van het Planbureau voor de Leefomgeving 

Hans Nijland is medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat zich sinds kort ook steeds 

meer bezighoudt met de fietsproblematiek in Nederland. Hij houdt zich onder andere bezig met 

effectstudies, waarbij hij zich toespitst op de milieuproblematiek. In het verleden heeft hij zich ook met 

de fiets beziggehouden.  

 

 - Herbert Tiemens van het Bestuur regio Utrecht 

Herbert Tiemens is een beleidsmedewerker bij het Bestuur Regio Utrecht. Hierin is hij voortrekker 

geweest van de fietssnelroutes in die regio. Dat zijn zowel routes uit het project ‘Met de Fiets minder 

File’ als het project Fiets filevrij. Daarnaast heeft hij in de fietswereld al een aantal presentaties 

gegeven over de fiets in Nederland. Hij bezit veel kennis over fietssnelroutes.  

 

 - Wim Bot van de landelijke Fietsersbond 

Wim Bot is medewerker van de landelijke Fietserbond. Hij is bijna continu met fietsen bezig en speelt 

ook een rol in verschillende fietssnelroutes. Daarnaast wordt de Fietsersbond bij vrijwel elke 

fietssnelroute betrokken, gezien hun kennis en ambitie met betrekking tot de fiets. De rol van de 

Fietsersbond is dus belangrijk bij een fietssnelroute.  

 

3.3 DATAVERZAMELING 
 

Interviews 

In dit onderzoek zal er gebruik gemaakt worden van twee soorten data. In deze paragraaf zal worden 

beschreven welke soorten data dit zijn en hoe de verzameling heeft plaatsgevonden. 

Het grootste deel van de informatie voor het empirisch onderzoek zal verzameld worden door middel 

van interviews. Er zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen. Dat zijn interviews waarbij de 

interviewer begint met een lijst van onderwerpen met vragen, die als leidraad kunnen worden gebruikt 

(Vennix, 2006, p.261). Tijdens het interview is er de ruimte voor respondenten om eigen onderwerpen 

ter sprake te brengen (Bryman, 2012, p.471). In de bijlagen zijn gegevens over functies van 

respondenten en datum van afname etc. opgenomen. 

Zoals uit de vorige paragraaf deels al bleek is dit onderzoek op te splitsen in twee elementen, namelijk 

de regio Stedendriehoek en de drie voorbeeld casussen en experts (de praktijk waaruit geleerd wordt). 

Er zijn drie soorten respondenten te identificeren in de gehouden interviews voor dit onderzoek. De 

verschillende soorten respondenten zullen alle drie even kort worden toegelicht.  

  

- Interviews met belanghebbenden regio Stedendriehoek.  

Om inzicht te krijgen in de verschillende actoren en belangen in de regio Stedendriehoek, zijn er 

interviews gehouden met een aantal van de betrokken actoren in de regio. Door de hoeveelheid 

aanwezige actoren in het gebied is het noodzakelijk geweest om met vertegenwoordigers van een 

organisatie te spreken. Van alle gemeenten die in de regio Stedendriehoek op één van de twee routes 

liggen is daarom een ambtenaar geïnterviewd die zich met het onderwerp fiets bezighoudt.  

Daarnaast is een van de bestuurders geïnterviewd om meer inzicht te krijgen in de politieke 

achtergrond rondom het onderwerp en het politieke spel.  

Naast actoren van de overheid zijn er natuurlijk nog meer actoren te identificeren in het gebied. Naar 

aanleiding hiervan is er ook contact opgenomen met belangenorganisaties als de lokale en provinciale 

Fietsersbond, evenals de aanwezige dorpsraden om een completer beeld te krijgen van de perceptie 

die de eindgebruiker over de fietssnelroute heeft.  

Helaas zijn niet alle actoren ingegaan op het verzoek om een gesprek. Een van de dorpsraden uit de 

regio heeft niet gereageerd.  

Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende interviews:  
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Organisatie Persoon Verwijzing  

Gemeente Apeldoorn S. Martens #S1 

Gemeente Voorst C. van der Linden #S2 

Gemeente Zutphen T. Lubbers #S3 

Gemeente Deventer R. Kager #S4 

Gemeente Lochem R. Hendriksen #S5 

Wethouder gemeente Lochem B-J. Bussink #S6 

Fietsersbond Provincie Gelderland G. Mekkes #S7 

Fietsersbond Zutphen, Lochem, Voorst H. Jolink #S8 

Dorpsraad Eefde M. Tielbeke #S9 

Dorpsraad Epse – Joppe A. Oosterwegel #S10 

 

 - Interviews met personen gerelateerd aan de overige casussen. 

Er zijn ook interviews gehouden met betrokkenen uit de drie in de vorige paragraaf behandelde 

casussen. Per casus zijn er minstens twee interviews gehouden, zodat er een relatief duidelijk beeld 

kon worden geschetst over het beleidsproces. In de interviews is er geprobeerd om zowel met 

regionaal betrokkenen als met grotere en kleinere gemeenten te praten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 

de volgende interviews:  

 

Organisatie Persoon Verwijzing 

Stadsregio Arnhem – Nijmegen S. van Duren #A1 

Gemeente Nijmegen M. te Lintelo #A2 

Gemeente Cuijk A. Zijlstra #A3 

Regio Twente M. van der Haar #T1 

Gemeente Borne J. Wissink #T2 

Provincie Noord-Brabant N. op den Kelder #H1 

Gemeente ’s Hertogenbosch A. Bongers #H2 

 

 - Interviews met experts op het gebied van fietsen en fietssnelroutes.  

De geïnterviewde experts zijn in de vorige paragraaf al kort besproken. Omdat de experts op 

verschillende vlakken kennis hebben is er bij de verschillende experts gebruik gemaakt van een 

aangepast interviewprotocol. Die is toegespitst op de verschillende respondenten. Ook deze zijn 

opgenomen in de bijlagen. De geïnterviewden en hun verwijzing in de tekst staan hier nog een keer 

op een rijtje:  

 

Organisatie Persoon Verwijzing 

Management Centrum, Platform Fiets filevrij 
en Decisio 

W. Goedhart #E1 

Adviesbureau Goudappel Coffeng  R. ter Avest #E2 

Planbureau voor de Leefomgeving H. Nijland #E3 

Bestuur Regio Utrecht H. Tiemens #E4 

Landelijke Fietsersbond W. Bot #E5 

 

Documenten  

De rest van de informatie is vergaard via documenten. Er zijn van de drie casussen documenten 

gezocht en gebruikt. Deze documenten zijn achterliggende beleidsdocumenten die de fietssnelroutes 

in die regio’s ondersteunen.  

De meeste documenten die zijn geanalyseerd hebben betrekking op de regio Stedendriehoek. Het 

gaat hierbij om documenten over de structuur van de regio Stedendriehoek, evenals documenten over 

de ruimtelijke plannen en visies van de regio Stedendriehoek. Deze informatie is belangrijk om een 

basisbeeld te krijgen van de manier waarop beleidsprocessen werken in de regio en de plaats die de 

fiets krijgt in de regio. In de bijlagen is een lijst met de geanalyseerde documenten te vinden.  
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3.4 DATAVERWERKING EN ANALYSE 
Alle gehouden interviews zijn opgenomen en zijn letterlijk op papier gezet. Deze registratie is 

noodzakelijk om een zo objectief mogelijke interpretatie te kunnen geven van het verzamelde 

materiaal. Wanneer al het benodigde materiaal, interviews en documenten, is verzameld, zal deze 

moeten worden gereduceerd. Dit reduceren kan via transcriptie (Vennix, 2006, p.270). De analyse via 

transcriptie is gedaan met behulp van het computerprogramma NVivo. Door middel van het coderen 

van tekstfragmenten - dat is het koppelen van een label aan een bepaald tekstfragment - wordt er 

geprobeerd het materiaal met de gegevens vanuit de literatuurstudie te interpreteren (Bryman, 2012, 

p.568-569; Vennix, 2006, p.271). Dit is een proces van open codering waarbij er beschrijvende codes 

worden toegekend aan stukken tekst.  

Wanneer er via codering een selectie is gemaakt van relevante stukken tekst, is het van belang deze 

te ordenen (Vennix, 2006, p.271). Dit gebeurt op basis van onderwerpen die in de deelvragen en in de 

interviewvragen naar voren kwamen. De ordening is zowel voor de casus Stedendriehoek als voor de 

overige casussen en expertinterviews gebruikt. De onderwerpen aan de hand waarvan geanalyseerd 

is zijn weergegeven in tabel 3. Op deze manier kan de informatie geordend worden en is het mogelijk 

de informatie te verwerken naar een goedlopend verhaal.  

 

Topic 1: 
Fietssnelroutes 

Topic 2: 
Proces 

Topic 3:  
Succes- en faalfactoren 

Definitie Actoren Succesfactoren / kansen 

Argument  
fietssnelroutes 

Voor Te doorlopen stappen Faalfactoren / bedreigingen 

Tegen (Tegenstrijdige) 
belangen 

Belangen Complexiteit 

Visie Tegenstrijdige 
belangen 

Financiën 

Tabel 3: Criteria voor analyseren 

 
De resultaten van de analyse leiden tot inzicht in het beleidsproces voor een fietssnelroute. Hieruit 

zullen ook bepaalde succes- en faalfactoren blijken. Door de factoren die uit de praktijkervaringen 

blijken te koppelen aan de bevindingen die in de literatuurstudie gedaan zijn, kan worden gekeken op 

welke punten er overeenkomsten en verschillen zijn. Daar kan op in worden gespeeld in de 

vormgeving en aanpak van het beleidsproces. 

In de volgende hoofdstukken zal de geordende informatie in een lopend verhaal worden besproken. In 

elk hoofdstuk wordt er een koppeling gemaakt tussen de in de literatuurstudie beschreven informatie 

en de uit de analyse gebleken informatie. Uiteindelijk moeten de twee elementen uit dit onderzoek aan 

elkaar gekoppeld kunnen worden.  

Omdat er te weinig informatie uit de praktijk is verzameld is het niet mogelijk om de informatie te 

generaliseren. De generaliseerbaarheid van een case studie kent namelijk beperkingen (Bryman, 

2012). Daarom worden de gevonden elementen uit te praktijk naast de gegevens over de situatie in 

de Stedendriehoek gelegd. Er wordt daarmee geen generalisatie gemaakt naar de algemeenheid.  
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In de voorgaande hoofdstukken is er een basis gelegd voor dit onderzoek. Vanaf dit hoofdstuk zullen 

de bevindingen uit de literatuurstudie naast de in de empirie gevonden bevindingen worden gelegd, 

zodat de deelvragen en uiteindelijk de centrale hoofdvraag van dit onderzoek, beantwoord kunnen 

worden.  

Om inzicht te krijgen de manier waarop men in de praktijk een beleidsproces rondom een 

fietssnelroute aanpakt, wordt het verloop van de drie onderzochte casussen beschreven aan de hand 

van de interviews en beleidsdocumenten. De beschrijving krijgt vorm aan de hand van de drie in 

paragraaf 2.2 geformuleerde kenmerken van beleidsprocessen. Om de dynamiek en complexiteit 

binnen het beleidproces in te schatten is er kennis nodig over de actoren in het proces en hun 

verhoudingen tot elkaar. Daarom zal eerst worden ingegaan op het kenmerk wederzijdse beïnvloeding 

en belangen. Ten tweede zal de dynamiek en complexiteit binnen de beleidsprocessen worden 

besproken. Daarbij wordt gekeken door welke redenen er dynamiek ontstond en in hoeverre en op 

welke manieren er complexiteit optrad in de processen. Ook wordt besproken hoe men deze 

complexiteit heeft geprobeerd te managen. Aansluitend zal de volgtijdelijkheid en herkenbaarheid van 

de processen worden besproken (Zie paragraaf 2.2). Dit alles samen leidt tot een antwoord op 

deelvraag 2: Wat is kenmerkend voor beleidsprocessen rondom fietssnelroutes elders? 

 

4.1 ARNHEM - NIJMEGEN  

 

Wederzijdse beïnvloeding en belangen  

In het proces rondom de fietssnelroute tussen 

Arnhem en Nijmegen, het RijnWaalpad, werd een werkgroep en een stuurgroep gevormd. Het was 

daarbij aan  de regio om als procestrekker op te treden, met als taak het congrueren van verschillende 

belangen tot één eindresultaat (#A1; Van den Bosch, e.a., 2004, p.15). In de werkgroep zaten partijen 

die op regionale schaal een belang bij de fietssnelroute hadden. Binnen de werkgroep was er sprake 

van gelijkwaardigheid tussen partijen (De Bruijn e.a., 2008, p.67). Die gelijkwaardigheid ontstond 

doordat de toegekende subsidies in handen waren van de Stadsregio. Partijen konden elkaar enkel 

beïnvloeden met overige hulpbronnen waarover zij beschikten. De samenstelling van de werkgroep 

was als volgt:  

- Stadregio Arnhem – Nijmegen. Naast de beschikking over het overgrote deel van de financiën, werd 

de afvaardiging van de regio ook geprezen om zijn persoonlijke overtuigingskracht (#H1; #E1; Allison, 

in De Baas, 1995, p.297). De regio beschikte niet over de hulpbron ‘grond’. Daardoor 

vertegenwoordigde de regio geen eigen belang bij de fietssnelroute (#A1). 

- Ambtenaren uit de gemeente Arnhem, Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe. Doordat de 

fietssnelroute op het grondgebied van deze gemeenten komt te liggen, kenden deze partijen er in 

ieder geval een belang bij. Daarbij beschikten deze partijen over het overige deel van de financiën als 

hulpbron en beschikten zij over kennis van het gebied en eigendommen in het gebied. Niet alle 

grondeigendommen waren in het bezit van deze gemeenten, waardoor zij afhankelijk waren van een 

andere partij die veel grond bezat. Voor maatschappelijk draagvlak waren de gemeenten voornamelijk 

afhankelijk van de Fietsersbond (#A1).  

- Een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland. De fietssnelroute wordt gerealiseerd binnen de 

provincie Gelderland. De provincie beschikt daarbij over de Brede Doeluitkering. Dat is een financiële 

bijdrage die provincies en stadsregio’s jaarlijks ontvangen van het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en regionaal niveau. 

Gemeenten kunnen bij provincies en stadsregio’s verzoeken om een financiële bijdrage voor lokale en 

regionale projecten’ (Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer, z.j.). De regio heeft daarom bij de 

provincie subsidie aangevraagd voor de route. De provincie Gelderland stimuleert met het Gelders 

Fietsnetwerk het verbeteren van het bovenlokale fietsnetwerk in de regio. Zij zijn daarbij afhankelijk 

van het overnemen van dit beleid door de verschillende gemeenten (Gelders Fietsnetwerk, 2010). Een 

regionale fietsroute zoals een verbinding tussen Arnhem en Nijmegen valt daaronder.  

- De lokale Fietsersbonden. De Fietsersbond mist de beschikking over geld, maar wordt vaak 

uitgenodigd door hun maatschappelijke achterban voor het creëren van maatschappelijke steun bij 
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eindgebruikers (#S7; Van den Bosch, e.a., p.19). De fietsersbonden kunnen een inschatting maken 

van de behoeften van fietsers. Zij bezitten vaak veel kennis van het gebied en van de ruimtelijke 

situatie in de regio (#S7). 

- Park Lingezegen. Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg tussen Arnhem en Nijmegen 

met ruimte voor mens, water, landbouw en natuur (www.parklingezegen.nl). Dit park beschikt over 

veel grond in het gebied waar de fietssnelroute had kunnen komen te liggen. Gezien zij zeggenschap 

over die grond hebben, waren de overige partijen voor een fietssnelroute afhankelijk van de 

beschikbaarstelling van de grond door Park Lingezegen. Daarom is deze partij direct bij het proces 

betrokken (#A1).  

 

Naast de werkgroep werd er een stuurgroep opgericht waarin de bestuurders van de verschillende 

gemeenten vertegenwoordigd waren (#A3). De stuurgroep is het beslissend orgaan voor de 

fietssnelroute, met andere woorden, de beslissingsbevoegdheid (hulpbron) bevindt zich in deze groep 

(Allison, in De Baas, 1995, p.297). Andere  hulpbronnen, zoals grond, financiën, kennis over het 

gebied en de macht om tot onteigeningsprocedures over te gaan, staan ook ter beschikking van de 

stuurgroep (www.wetten.nl*).  

De groep bestaat uit meerdere bestuurders die zich in veel mindere mate dan de werkgroep 

bezighouden met het uitwerken van de route. Zij komen in de verkenning ongeveer twee à driemaal 

samen. De stuurgroep dient het eens te worden over het definitieve project. Bij fricties tussen 

bestuurders over het project, nam ook de directeur van de landelijke Fietsersbond deel in de 

stuurgroep, wederom voor het creëren van draagvlak, maar ditmaal bij  bestuurders (#A1).  

 

Dynamiek en complexiteit  

 

- Dynamiek 

Het beleidsproces rondom het RijnWaalpad toont verschillende tekenen van dynamiek, bijvoorbeeld in 

de keuze voor het schetsontwerp (voorlopig ontwerp). Park Lingezegen zag het niet zitten dat de 

fietssnelroute door hun recreatieve park werd gelegd. Hun perceptie van een fietssnelroute is dat het 

‘infrastructuur’ is en infrastructuur hoort langs de provinciale weg (#A1). Door de keuze die zij daarin 

hebben gemaakt, ontstond er een conflict doordat de Fietsersbond een andere perceptie had. De 

Fietsersbond kreeg het gevoel niet of nauwelijks gehoord te worden. Het gevolg daarvan was dat de 

Fietsersbond zich terugtrok uit het proces (Teisman, e.a., 2009, p.7). Door wederzijdse afhankelijkheid 

van de Fietsersbond en door het belang van de Fietsersbond, trad deze partij later in het proces weer 

toe. De Fietsersbond heeft toen een provinciale vertegenwoordiger afgevaardigd (#S7; Brok & van der 

Meulen, 2002). Later in het proces bleek dat park Lingezegen zijn opvatting had bijgesteld en een 

fietssnelroute toch als geschikt acht in hun recreatieve park (#A1; Teisman, e.a., 2009, p.7).  

 

- Mate van complexiteit 

Naast dynamiek, vertoonde het proces ook verschillende aspecten van complexiteit. Deze complexiteit 

ontstaat onder andere door de aanwezigheid van, zoals al is gezegd, meerdere beslissers. Het 

enthousiasme van de bestuurders was echter direct groot. De situatie van het beleidsproces rondom 

de fietssnelroute tussen Arnhem en Nijmegen was voornamelijk complex door de gehanteerde 

probleemstelling en door het ontbreken van volledige informatie over de haalbaarheid van de route.  

De probleemstelling waarmee het beleidsproces is opgestart is ‘het verleiden van mensen om de fiets 

in plaats van de auto te nemen en de fiets als vervoermiddel nadrukkelijker op de kaart te zetten’ 

(Royal Haskoning, 2010). Het bovenliggende doel is het verbeteren van de bereikbaarheid van de 

kernen. Andere argumenten spelen een beperktere rol. Dat wordt verklaard door het economisch 

potentieel van het verminderen van files. De financiën voor het project werden gehaald uit 

bereikbaarheidspotjes (#A1). Dat de probleemstelling en haalbaarheid zijn toegespitst op 

automobilisten en niet op de fietser, wordt door verschillende actoren als vreemd ervaren (#A1; #S7). 

Daarbij kent de regio verschillen tussen de kernen, waardoor niet voor alle kernen het probleem als 

even omvangrijk wordt ervaren. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen omschrijft zichzelf als ‘een sterk 

variërende regio met specifieke kwaliteiten’. De kern van de regio bestaat uit ‘een sterk verstedelijkt 
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gebied met een hoge bevolkingsdichtheid, concentratie van werkgelegenheid en voorzieningen’. Aan 

de andere kant bevat de regio ook meer landelijke gebieden met een lagere bevolkingsdichtheid en 

voorzieningenniveau (Royal Haskoning, 2010). Kleinere gemeenten twijfelden in eerste instantie over 

het project (#A2). In het project staat de bereikbaarheid van de regio voorop en 

bereikbaarheidsprobleem in de regio ligt bij de steden Arnhem en Nijmegen en niet zozeer in de 

tussenliggende gemeenten (#A1). Gezien een groot deel van de kosten voor de fietssnelroute (mede 

door de aanleg van een tunnel onder een snelweg als grote kostenpost) voornamelijk in de kleinere 

gemeenten liggen was hier enige afstemming nodig. 

De aard van dit beleidsproces kent daarom verschillende complexe aspecten, waarbij de rol van de 

aspecten tijdsdruk en context verwaarloosbaar is.  

 

- Soorten complexiteit 

Zoals gezegd was het draagvlak bij bestuurders direct groot, waardoor het organisatorisch tot weinig 

problemen leidde. Ook vanuit de maatschappij zijn er weinig kritische reacties ontvangen (#A2). Dat 

wordt als volgt verklaard: ‘Er is niet zoveel weerstand tegen verfraaiing van de straat’ (#A2). De 

maatschappelijke discussie kende echter een beperkte mate van openheid. Er was weinig 

mogelijkheid tot inspraak van en weinig interactie met burgers.  

Van technische complexiteit was wel sprake. Zo wordt gezegd:  

Je hebt hier die trolley lopen en die kruist daar de weg. Dus dan wil je daar in beiden richtingen 

de fiets in de voorrang. (….) Dus we hebben gekeken of het mogelijk was om een tunnel daar te 

realiseren. (….) Dit is eigenlijk wel een dure maatregel. Voor die drie miljoen kunnen we ook 

gewoon daar misschien nog betere dingen doen en dan accepteren we gewoon.  (#A1)  

 

De inpasbaarheid van de route bleek moeilijk, waardoor deze ingreep technisch wel mogelijk was, 

maar leidde tot een afweging tussen techniek, kwaliteit en de kosten.  

 

- Management 

De manier van managen van het project was relatief projectmatig. Het proces was daarbij van 

gesloten aard, afspraken over bescherming van kernwaarden ontbraken, met als gevolg dat de 

Fietsersbond uit het proces trad. De voortgang van het proces werd wel gewaarborgd. Dit was 

mogelijk door telkens tussentijdse besluiten te nemen. ‘Bestuurlijk overleg. Dat is een soort 

piketpaaltje. Je slaat elke keer. Elke keer na een stap kun je niet echt meer terug.’ (#A2). Door het 

waarborgen van deze voortgang werd het voor partijen steeds moeilijker om het proces te verlaten 

waardoor er een ‘point of no-return’ ontstaat. Naast de Fietsersbond was er geen sprake van partijen 

die het proces wilden verlaten, waardoor problemen op dit gebied verder uit bleven.  

In het omzetten van het vastgestelde regionale schetsontwerp naar gemeentelijke definitieve 

ontwerpen zijn de gemeenten vrij geweest om een eigen aanpak te kiezen. In de gemeente Nijmegen 

is het omzetten voornamelijk via de te volgen inspraakprocedures gebeurd. Bijvoorbeeld door 

reactienota’s op bestemmingsplanwijzigingen (#A2). In het ontwerp heeft men geprobeerd zoveel 

mogelijk rekening te houden met omwonenden en eindgebruikers. Dit is gedaan door in het definitieve 

ontwerp na te denken over een manier waarop mensen enthousiast gemaakt kunnen worden voor het 

project en door ambitieus en hoog in te zetten op kwaliteit van de snelfietsroute (#A1; #A2).  

Het doel van het project werd van tevoren vastgesteld, waarbij werd ingezet op ‘100% snelfietsroute 

kwaliteit’ (#A1).Voor de inhoudelijke onderbouwing in het proces is door een extern bureau een 

potentiestudie gedaan aan de hand waarvan de schetsontwerpen zijn gemaakt (#A1; Klijn e.a., 2006, 

p.29). Bij de keuze voor het schetsontwerp wordt er rekening gehouden met eigendommen die 

eventueel opgekocht moeten worden, benodigde bestemmingsplanwijzigingen en nieuw aan te leggen 

deeltracés die de kosten kunnen verhogen (#A2). Beperking van deze aspecten zal ook de 

complexiteit binnen het proces beperken. 

 

Volgtijdelijkheid en herkenbaarheid  

Het initiatief voor de fietssnelroute tussen Arnhem en Nijmegen kwam vanuit de Fietsersbond. Zij 

lobbyden bij gemeentebestuurders die de coördinatie van het proces doorschoven naar de Stadsregio 
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Arnhem – Nijmegen (#A2). Zo belandde het project op de beleidsagenda. De mogelijkheid om bij het 

Rijk subsidie te ontvangen zorgde voor een extra stimulans en het completeren van een ‘policy-

window’.  

Het beleidsproces in de Stadsregio Arnhem - Nijmegen vertoonde een herkenbare lijn, opgedeeld in 

twee ‘fasen’. De aanwezigheid van enkel twee fasen geeft aan dat men geen volledige grip heeft op 

het proces en er een tussenweg tussen het fasenmodel en rondenmodel is gevolgd. Het eerste deel 

van het proces was de verkenningsfase op regionale schaal. In deze fase werkte de werkgroep een 

advies uit dat voorgelegd werd aan de stuurgroep. De stuurgroep kwam tot een beslissing over het 

definitieve project (#A2). In het proces werd begonnen met de grote lijnen, die door tussentijdse 

besluiten telkens inhoudelijk werden toegespitst (#A2; Edelenbos, e.a., 2007).  

In de eerste fase is de eerste stap die genomen is de organisatie van een fietstocht met de werkgroep 

(#A1). Op die manier werd het project direct concreter. Aan de hand van opgestelde schetsontwerpen 

is de werkgroep het eens geworden over het voorlopig ontwerp, een groot maatregelenpakket, het 

ambitieniveau en de verdeling van het geld (#A1). Toen deze eenheid was bereikt, kon er een advies 

naar de stuurgroep. Zodra de stuurgroep het met elkaar eens was, werd er een 

bestuursovereenkomst getekend. Hierin werden de schetsontwerpen en de verdeling van het geld 

vastgelegd (#A1). Deze overeenkomst zorgt ervoor dat men verder kan met het proces en dat 

gemeenten gebonden zijn aan het proces.  

Daarna startte het tweede deel van het proces, namelijk de realisatiefase. In de realisatiefase vond de 

gemeentelijke uitwerking plaats. Aan de gemeenten de taak het ontwerp definitief te maken, waarna 

het mogelijk werd een bestek te maken en aannemers te zoeken die het project konden gaan 

realiseren (#A2).  

 

4.2 REGIO TWENTE  
 

Wederzijdse beïnvloeding en belangen 

De regie van dit project was in handen van de regio Twente samen met het adviesbureau Goudappel 

Coffeng. De regio Twente was daarbij verantwoordelijk voor de uitwerking van het plan. De regio 

beschikte over hulpbronnen zoals financiën (BDU), beslissingsrecht en organisatorische capaciteiten. 

Het Masterplan Fietssnelweg F35, waarin de fietssnelroute is vastgelegd, is vastgesteld door het 

dagelijks bestuur van de regio. Het masterplan is uitgewerkt door de projectgroep F35, waardoor er 

net als bij de route Arnhem-Nijmegen sprake is van een scheiding van beslissers en uitwerkers. De 

samenstelling van de projectgroep F35 was als volgt:  

- Ambtenaren van de regio Twente. De regio heeft het grootste aandeel gehad in het uitwerken van 

het masterplan. Daarbij waren zij afhankelijk van de input van de verschillende gemeenten en van de 

expertise van Goudappel Coffeng. De regio beschikte daarbij voornamelijk over kennis van het gebied 

en de beslissingsbevoegdheid op het regionale niveau.  

- Adviseurs van Goudappel Coffeng. Het adviesbureau Goudappel Coffeng beschikt over informatie 

en expertise over de potentie van bepaalde routes (#T1). Daarmee konden zij een bijdrage leveren 

aan de inhoudelijke onderbouwing van de route. 

- De acht betrokken gemeenten: Almelo, Hellendoorn, Wierden, Twenterand, Borne, Hengelo, 

Enschede en Oldenzaal. Deze gemeenten bezaten net als in Arnhem - Nijmegen kennis over het 

gebied, eigendommen en financiën. Doordat de route over hun grondgebied zal lopen, was het 

noodzakelijk om deze gemeenten direct te betrekken.  

 

Buiten de projectgroep F35 is er ook samenwerking geweest met andere actoren. Die actoren zijn 

betrokken bij de ontwikkeling van het tracé. Die actoren waren de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat 

en Prorail/NS (Projectgroep F35, 2009, p.17). De belangrijkste hulpbron waar de provincie en 

Rijkswaterstaat over beschikken is de mogelijkheid om subsidie toe te kennen. Op het moment dat 

een fietssnelroute langs het spoor wordt gepland, ligt dit vaak op het grondgebied van Prorail / NS, die 

in dat geval vaak een belang hebben (#T2).  
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De maatschappelijke inbreng op het regionale niveau is geregeld via klankbordgroepen om op die 

manier draagvlak te creëren. Een klankbordgroep is een samengestelde groep van mensen die als 

luisterend oor fungeert of aangeeft wat er leeft in de samenleving (#T1; Tweede Kamer der Staten 

Generaal, 2004, p.16). In de klankbordgroepen zaten partijen zoals de Fietsersbond (een provinciale 

vertegenwoordiger), ANWB en dorpsraden. Een klankbordgroep kan daarbij wel zijn mening geven, 

maar kent een ondergeschikte rol in het beleidproces doordat deze mening geen stem is als het gaat 

om het bereiken van een overeenstemming. Hierdoor is er geen sprake van gelijkwaardigheid tussen 

alle partijen.  

 

De hulpbron beslissingsbevoegdheid was bij het dagelijks bestuur van de regio Twente. Dat bestaat 

uit afvaardigingen van bestuurders van de verschillende gemeenten in de regio. Daarmee is het 

dagelijks bestuur van de regio representatief voor de regio en is er ook sprake van meerdere 

beslissers (#T1).  

De samenwerkingsvorm voor de fietssnelroute in de regio Twente is weergegeven in afbeelding 7. 

 

Afbeelding 7: Structuur beleidsproces regio Twente. Bron: Projectgroep F35, 2009.  

 

Dynamiek en complexiteit 

 

- Dynamiek 

Het proces in de regio Twente kent een relatief stabiel verloop. De projectgroep kende een vaste vorm 

waar geen veranderingen in zijn opgetreden (Projectgroep F35, 2009). Verder is er gebruik gemaakt 

van overlegstructuren met de overige partijen, waarbij niet direct sprake was van toe- en uittreding tot 

het proces. De meeste dynamiek in het proces werd veroorzaakt door het verschil in percepties tussen 

gemeenten. Doordat de ene gemeente een ambitieuzer fietsbeleid heeft dan de andere, ontstonden er 
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verschillen in percepties over de noodzakelijkheid van een dergelijke route (#T1). Na beïnvloeding van 

de standpunten zijn deze percepties later bijgesteld. 

 

- Mate van complexiteit 

De verschillen in ambitie voor de fiets tussen gemeenten werkte door in de perceptie van een 

gemeente over de noodzakelijkheid van een route. Dit leidde ertoe dat sommige gemeenten de 

probleemstelling onvoldoende onderkenden en een fietssnelroute niet als noodzakelijk zagen. De 

aangehouden probleemstelling in de regio Twente is: ‘het waarborgen van de huidige bereikbaarheid 

en tegelijkertijd strevennaar een verbetering van het totale niveau van leefbaarheid en veiligheid ’ 

(Regio Twente, 2007). Het doel van de fietssnelroute zelf kent twee kanten, namelijk enerzijds het 

verbinden van de kernen in de regio en anderzijds is ongeveer de belangrijkste reden ‘de CO2-

reductie die in theorie haalbaar zou moeten zijn’ (#T1). Naast ongelijkheid in de perceptie van de 

probleemstelling kampte de regio Twente ook met meerdere beslissers.  

Het besluit werd genomen door het dagelijks bestuur van de regio (waar verschillende 

gemeentebestuurders zitting in nemen) en deze besluiten zijn bindend. De besluiten worden genomen 

op basis van een meerderheid binnen het bestuur, waardoor de blokkademacht van een partij 

beperkter wordt (#T1; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.325-335).  

Doordat de regio de grootste rol aannam in de uitwerking van het Masterplan en het een wgr-plusregio 

betreft, kon het proces terugvallen op procedures, waaronder de bindendheid van besluiten. De 

context binnen dit proces neigde daarom meer naar geslotenheid.  

De regio probeerde tijdsdruk te managen door te streven naar het realiseren van de route voor 2020. 

Zo geeft de regio zichzelf de tijd om financiering te zoeken (Projectgroep F35, 2009, p.18; Van den 

Bosch, e.a., 2004, p.16-17). 

 

- Soorten complexiteit 

Na het vaststellen van het Masterplan in 2009 was het de bedoeling dat de acht gemeenten de 

fietssnelweg zouden verwerken in hun eigen ruimtelijke plannen. Op die manier probeerde men extra 

afstemming te krijgen op het gemeentelijke niveau (#T1; Projectgroep F35, 2009, p.65). Dit leidde 

daarentegen tot extra organisatorische omslachtigheid, waardoor dit niet overal is gebeurd (Wolthuis, 

z.j.). 

De regio heeft de ambitie uitgesproken om een hoge mate van continuïteit te realiseren voor de 

fietser. Daarom heeft route ook de naam ‘fietssnelweg’ gekregen. Om continuïteit te bevorderen is het 

belangrijk om kruispuntoplossingen te maken. Dit is een behoorlijk complexe opgave omwille van 

inpasbaarheid (techniek) en financiën, maar de regio wil zijn ambities waarmaken en wil hier niet te 

snel concessies in doen (#T1; #E2; Tweede Kamer der Staten Generaal, 2004, p.16). Dat leidde tot 

een afweging tussen techniek en financiën, waarbij het ambitieniveau ervoor gezorgd heeft dat er de 

keuze is gemaakt voor de techniek. Daarbij is de financiering op dit moment nog niet rond 

(Projectgroep F35, 2009, p.65). Het dagelijks bestuur van de regio Twente heeft het project de status 

‘topprioriteit’ gegeven, waardoor de gemeenten 50% subsidie ontvangen (#T2). Gemeenten moeten 

zelf op zoek naar overige financiering. Een deel van de financiering kan verkregen worden via extra 

subsidie vanuit het Rijk of de provincie. Verder wordt er financiële ondersteuning gezocht het creëren 

van ‘werk-met-werk’ situaties. Wanneer er kan worden meegelift met andere projecten die in de buurt 

van de F35 liggen, kunnen de kosten gedrukt worden. Een andere manier is dat de regio probeert 

verder te kijken dan alleen de geldpot van het mobiliteitsbeleid. ‘Ook vanuit duurzaamheid zijn er 

mogelijk kansen. Gezondheid is ook een hele belangrijke. Echt een hele belangrijke, ook 

economische gezien.’ (#T1). Een gefaseerde aanleg en de langere termijn van het project bieden ook 

de mogelijkheid om te sparen. 

Een gefaseerde aanleg bood ook mogelijkheden om middels een deeltracé dat als eerste is uitgewerkt 

en gerealiseerd (een pilottracé) te testen of de gestelde ontwerpeisen in het Masterplan voldeden. Het 

daadwerkelijke gebruik kon zo worden gemeten en vergeleken met de onderzochte potentie. De 

belangrijkste reden voor het pilottracé is het creëren van draagvlak bij zowel gemeenten als 

eindgebruikers.  
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Er was namelijk sprake van het ‘NIMBY effect’ bij sommige belanghebbenden en daarmee ook van 

maatschappelijke complexiteit (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.266, p.326). De gemeente Borne 

heeft dit verschil in perceptie geprobeerd op te lossen door meerdere malen overleg te hebben met 

omwonenden en grondeigenaren met een belang betreffende de maatregelen voor de fietssnelroute.  

- Managen 

Doordat het Masterplan grotendeels inhoudelijke aspecten vast heeft gelegd, was het mogelijk terug 

te vallen op procedures. De aanpak op regionaal niveau was daarom relatief projectmatig.  De aanpak 

die de gemeente Borne laat zien ligt meer in de lijn van procesmanagement. Op het regionale niveau 

was er echter ook voldoende beïnvloeding van gedrag en standpunten van andere actoren richting 

een fietssnelroute nodig. Dit onderschrijft Van der Haar (#T1): ‘Er was nog wel wat lobbywerk voor 

nodig om die mensen mee te krijgen en dat kon onder andere door het te laten ervaren. Ervaren dat 

een fietssnelroute toch anders is dan een fietspad.’ 

De manier van werken van de gemeente Borne is gekozen om legitimiteit en draagvlak van het project 

te waarborgen en te voorkomen dat partijen het proces vertragen door naar de Raad van State te 

gaan en op die manier een blokkademacht inzetten (#T2; De Bruijn, e.a., 2010, p.3, p.25). Er was 

openheid voor inbreng van burgers in het proces van uitwerking, met als doel het creëren van 

draagvlak en het stimuleren van de voortgang van het proces. De belanghebbenden hadden de 

mogelijkheid om input te leveren en hun belangen en kernwaarden in het proces in te brengen. De 

gemeente probeert daarbij zoveel mogelijk belangen te integreren in het project (#T2). 

 

Volgtijdelijkheid en herkenbaarheid 

Het beleidsproces in de regio Twente vertoont dezelfde twee fasen als het beleidsproces in Arnhem – 

Nijmegen. In de regio Twente is men in 2007 begonnen met het maken van een Masterplan 

Fietssnelweg F35. Het proces is opgestart door het opgestelde regionale beleid, waardoor de politieke 

stroom het probleem van congestie en bereikbaarheid en de oplossing fietssnelroute koppelde in het 

‘policy window’. Dit kreeg vorm in het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007 – 2011, waarin de 

fietssnelweg was opgenomen (Regio Twente, 2007, p.57).  

Zodra het onderwerp op de agenda stond, is men begonnen met het uitwerken van het Masterplan op  

regionale schaal. Er is in de uitwerking eerst overeenstemming bereikt over een voorkeursontwerp 

(voorlopig ontwerp). In de keuze voor het voorkeursontwerp dienden er verschillende afspraken te 

worden gemaakt om afstemming tussen gemeenten te bereiken (De Bruijn, e.a., 2010, p.49). Zo zijn 

er naast de tracékeuze afspraken gemaakt over de ontwerpeisen en uitgangspunten (#T1; #T2). Ook 

is er een kostenraming gemaakt.  

Na de vaststelling van het Masterplan ontpopte zich het tweede deel van het proces. De gemeenten 

moesten aan de slag met het maken van een definitief ontwerp uit het voorontwerp. Hoe de 

gemeenten dit definitief ontwerp tot stand lieten komen, konden zij zelf beslissen. Zo heeft 

bijvoorbeeld een kleinere gemeente als Borne, bij de keuze voor het precieze tracé omwonenden van 

de mogelijke tracés al een bezoek gebracht, in tegenstelling tot sommige andere gemeenten. Toen 

het definitief ontwerp door de gemeenteraad was vastgesteld was het mogelijk een bestek op te 

stellen. Het definitief ontwerp en het bestek moesten, naast door de eigen gemeenteraad, ook worden 

vastgesteld door het dagelijks bestuur van de regio.  

Het verloop van dit proces geeft, net als bij de route tussen Arnhem en Nijmegen, aan dat het 

ongrijpbaar is en er geen duidelijke fasen te onderscheiden zijn. Dit ondanks de aanwezigheid van 

regionale procedures. Er is in de regio Twente daarom ook sprake van een tussenvorm tussen het 

fasenmodel en rondenmodel. 

 

4.3 ’S HERTOGENBOSCH - OSS  
 

Wederzijdse beïnvloeding en belangen 

In het beleidsproces rondom de route ’s Hertogenbosch – Maasdonk – Oss is geen aparte 

projectgroep opgericht. De partijen die samenwerkten in het proces waren de volgende: 
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- De provincie Noord-Brabant. De provincie heeft een ambitieus fietsbeleid en kent om die reden 

belang bij het verbeteren van regionale fietsroutes in de provincies. De rol van de provincie uitte zich 

voornamelijk in de sturing en coördinatie van het proces. De hulpbron waar zij over beschikken is 

voornamelijk het kunnen toekennen van subsidie aan dergelijke projecten. 

- De gemeenten ’s Hertogenbosch, Oss en Maasdonk. Dit zijn de drie gemeenten waar de route komt 

te liggen. Hierdoor waren deze gemeenten beslissingsbevoegd, wat medewerking van alle drie de 

gemeenten vereiste. Tussen de gemeenten bestond daarom gelijkwaardigheid. Verder bezaten de 

gemeenten grond en kennis over het gebied. 

- De lokale Fietsersbonden. Bij de uitwerking van de subsidieaanvraag is de Fietsersbond betrokken 

geweest. Zij zijn betrokken op basis van hun kennis van het gebied en hun maatschappelijke 

achterban en zij mochten mee beoordelen ‘wat een goede route is’ (#H1).  

- Procesmanager van het Platform Fiets filevrij. In de uitwerking van de subsidieaanvraag, maar ook 

later toen het proces vastliep, is in het proces de hulp ingeschakeld van Willem Goedhart van het 

Platform Fiets filevrij (#H2). Hij trad op als externe procesmanager bij dit project en had als taak de 

verschillende belangen in dezelfde richting te sturen (Van den Bosch, e.a., 2004, p.15).  

- Adviesbureau Goudappel Coffeng. De hulp van het adviesbureau Goudappel Coffeng is 

ingeschakeld omwille van hun expertise in potentiestudies. Zij hebben de inhoudelijke onderbouwing 

van de fietssnelroute uitgewerkt (#H1).  

 

Dynamiek en complexiteit 

 

- Dynamiek 

Dynamiek in dit beleidsproces is verklaarbaar door verschillende percepties van actoren. Door 

afwegingen tussen prioriteiten en belangen binnen de drie gemeenten, ontstond er een complex spel 

waarin partijen andere strategieën hadden (Teisman, e.a., 2009, p.7). De gemeente Oss gaf aan 

prioriteiten te moeten stellen en hun eigen fietsnetwerk boven de fietssnelroute te verkiezen. Hierdoor 

konden zij onvoldoende financiële middelen beschikbaar stellen voor de aanleg van de fietssnelroute 

(#H2).  

 

- Mate van complexiteit 

Het proces rondom deze route kende een hoge mate van complexiteit. Er zijn meerdere beslissers 

aanwezig. De drie gemeenten moeten het er allemaal mee eens zijn. Hierdoor beschikt elke gemeente 

ook over een blokkademacht. Zo bleken op een gegeven moment gespecificeerde kosten hoger uit te 

vallen ten opzichte van de eerste kostenraming en tussen de meerdere beslissers ontstond conflict 

(#H2; Van den Bosch, e.a., 2004, p.16-17). Ondanks dat de noordelijke variant is gekozen: ‘De route 

doet beide kernen, Nuland en Geffen aan. Dat is wat Maasdonk graag wilde’, bleken de kosten voor 

de gemeenten ‘politiek niet te verkopen’ (#H2).  

Dit probleem heeft de procesmanager eerst geprobeerd op te lossen door in overleg te gaan met de 

afzonderlijke gemeenten (#H1). Naar aanleiding van die overleggen is er een nieuwe kostenverdeling 

gemaakt voor de gemeenten, namelijk naar rato van de potentie die de route voor de gemeente heeft. 

In de gemeente ‘s Hertogenbosch kon het bedrag dat na herberekening als uitslag kwam ‘politiek niet 

worden verkocht’ (#H2). Zij hebben wel een toenaderingspoging gedaan door het eerdere bedrag dat 

zij in zouden moeten leggen te verhogen, maar hiermee zou er nog steeds een financieel tekort zijn 

(#H2). De uiteindelijke oplossing is gekomen doordat de provincie Noord-Brabant het gat in de 

begroting opving (#H1).  

Het proces kende een open context. Er is geen sprake van een officieel samenwerkingsverband, 

waardoor de autonomie bij de individuele gemeenten blijft. Er zijn daarom geen regionale procedures 

waar de gemeenten beroep op kunnen doen. Dit zorgt voor extra complexiteit 

Over de probleemstelling hebben de gemeenten niet expliciet zelf nagedacht. Er was namelijk de 

mogelijkheid om een aanvraag voor subsidie in te dienen bij Fiets filevrij. ‘En toen hebben wij ook 

maar wat geroepen’ (#H2). Het proces is dus opgestart vanuit de mogelijkheid om subsidie te krijgen 

en niet door de aanwezigheid van een duidelijke probleemstelling bij alle partijen. Dat is ook terug te 

zien bij de verschillen in prioriteiten tussen de gemeenten. Door die verschillende prioriteiten hebben 



53 
 

gemeenten een strategisch spel gespeeld. Niet alle partijen hebben alle informatie open op tafel 

gelegd, bijvoorbeeld bij de verdeling van de kosten: ‘dachten dat Den Bosch wel overstag zou gaan’ 

(#H2). Bij het opstarten van het proces was er daarnaast geen informatie beschikbaar over de 

haalbaarheid van de fietssnelroute.  

Waar de maatregelen met de subsidie vanuit Fiets filevrij eigenlijk binnen twee jaar genomen zouden 

moeten worden, is er bij deze route pas halverwege 2013 een overeenkomst bereikt (#H1). De 

tijdsdruk die was opgelegd was daarbij dus te groot, maar gelukkig kon het verkregen subsidiegeld 

vanuit het project behouden worden.  

 

- Soorten complexiteit 

De kleine gemeente Maasdonk heeft tijdens het proces discussie met de politiek en met hun eigen 

bewoners en dorpsraden (#H2; De Bruijn, e.a., 2008, p.3; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.333). Deze 

discussie omtrent de fietssnelroute stond daarom open voor maatschappelijke inbreng, voor het 

creëren en behouden van maatschappelijk draagvlak (Priemus, 2012). De gemeente ’s 

Hertogenbosch gaf minder ruimte voor maatschappelijke inbreng, maar heeft voor het creëren van 

draagvlak gecommuniceerd met onder andere dorp en wijkraden (#H2). Problemen door 

maatschappelijke complexiteit zijn daardoor uitgebleven. Het is wel zo dat de gemeente Maasdonk in 

het ontwerp en de inpasbaarheid van de route moet proberen verschillende belangen te convergeren 

tot een definitief ontwerp, onder andere omwille van het behoud van de historische dorpskern. Het 

proces had ook te kampen met organisatorische complexiteit doordat de gemeenten niet uit de 

verdeling van de financiën kwamen. Dit leidde ertoe dat het proces stil kwam te liggen.  

 

- Managen 

Het regionale project is deels gemanaged door de provincie en deels door de externe procesmanager, 

die in het proces zowel inhoudelijk afspraken moesten maken, evenals dat het ‘masseren’ van 

verschillende belangen in een richting nodig was. De gemeenten hebben verschillende manieren van 

managen gebruikt binnen de eigen gemeente. De route komt in de gemeente Oss op huidig traject te 

liggen dat verbetert zal worden. Bestemmingen zijn daarom al goed bestemd, waardoor de gemeente 

projectmatig en inhoudelijk te werk kon gaan. Bij de gemeente Maasdonk is de werkwijze 

tegenovergesteld. Zij hebben veel open discussie gehad, waarbij allerlei partijen hun kernwaarden 

konden inbrengen. Deze discussie speelt nog steeds op het gebied van de inrichting van het 

uiteindelijke tracé. De gemeente ’s Hertogenbosch heeft zowel project- als procesmatig gewerkt, 

waarbij draagvlak voornamelijk is gecreëerd door informeren en in mindere mate door inbrengen 

(#H2).  

 

Volgtijdelijkheid en herkenbaarheid 

Het beleidsproces voor de route ’s Hertogenbosch – Oss is ontstaan door de mogelijkheid om bij het 

Fiets filevrij project subsidie aan te vragen. De provincie Noord-Brabant was rond die tijd ook bezig 

met het maken van hun provinciale visie voor de fiets, namelijk ‘Fiets in de Versnelling’. Daarmee wil 

de provincie proberen het fietsgebruik in de provincie te verhogen en wordt de ambitie uitgesproken 

om fietsprovincie van Nederland te worden (#H2; Provincie Noord-Brabant, 2009). Deze twee 

ontwikkelingen zorgden voor het ontstaan van een ‘policy-window’ (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, 

p.71). Vanuit de provincie Noord-Brabant is er toen onder andere gekeken naar de route ’s 

Hertogenbosch – Oss en ’s Hertogenbosch – Zaltbommel. Beide routes zijn uitgewerkt voor de 

subsidieaanvraag, maar enkel aan de route ’s Hertogenbosch – Oss is subsidie toegekend (#H2).  

De volgende stap in het proces was het maken van een keuze voor één van de tracévarianten op 

intergemeentelijke schaal. Na het maken van de keuze voor de route kon de kostenraming verder 

worden gespecificeerd. Naar aanleiding daarvan konden de gemeenten op zoek naar financiering. In 

die zoektocht heeft het proces twee jaar stilgelegen. Toen de financiën uiteindelijk rond waren was de 

vervolgstap het ondertekenen van een bestuurs- en een uitvoeringsovereenkomst. De 

bestuursovereenkomst is getekend door gemeenten en provincie en deze zorgt ervoor dat de partijen 

gebonden zijn aan het project (#H1). Er is ook een uitvoeringsovereenkomst getekend tussen de 

betrokken gemeenten. De route is hiermee intergemeentelijk vastgesteld.  
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De gemeenten moeten dan zelf de route uitwerken, waarbij de gemeente ‘s Hertogenbosch de sturing 

en coördinatie overneemt van de provincie. Dit betekent dat komend jaar het voorlopig ontwerp wordt 

omgezet in een definitief ontwerp. Voor eind 2014 moet er dan een aanbesteding worden gedaan. 

Deze aanbesteding moet een in keer worden gedaan. Voor eind 2015 moeten uiteindelijk de kosten 

worden gedeclareerd en moet de route dus worden gerealiseerd (#H2). Het proces rondom de route ’s 

Hertogenbosch – Oss laat dezelfde tweedeling zien als de overige twee processen en neemt daarmee 

ook een plek in tussen een gefaseerd en ongrijpbaar proces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4 CONCLUSIE 
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat beleidsprocessen rondom fietssnelroutes starten met een 

regionale vaststelling van een route. Het doel van regionale vaststelling was het vastleggen van een 

bestuursovereenkomst met daarin een voorlopig ontwerp. 

In die regionale vaststelling worden in alle casussen gemeenten en provincie betrokken. Dit komt 

voornamelijk omdat hier de beslissingsbevoegdheid zit en deze partijen over hulpbronnen als 

financiën beschikken. De samenwerking krijgt meestal vorm in een soort projectgroep. Door de 

behoefte aan afstemming tussen gemeenten ontstaan er complexe relaties. Dat komt omdat 

gemeenten verschil in belangen en prioriteiten hebben. Complexiteit is daarnaast te verklaren door 

onduidelijkheid of te weinig erkenning van de probleemstelling, tijdsdruk en de aanwezigheid van 

verschillende beslissers met verschillende belangen en percepties.   

In de projectgroep was er telkens ook een rol weggelegd voor de Fietsersbond, die zijn mening kon 

geven over de geschiktheid van bepaalde routes. De waarde van de Fietsersbond is hun kennis over 

het gebied en hun maatschappelijke achterban, de fietsers. In sommige gevallen waren ook bezitters 

van een aanzienlijk deel van de grond in het gebied uitgenodigd. Inhoudelijke onderbouwing van het 

plan is belangrijk en door tekort aan eigen expertise besteden projectgroepen dit uit aan 

adviesbureaus.  

Duidelijk onderscheid in het verloop van het proces is dat na eerst een regionale vaststelling te 

hebben gehad, er telkens door de gemeenten zelf de uitwerking en realisatie van de route wordt 

gedaan. Hierbij is nog wel sprake van coördinatie op regionale schaal. Deze tweedeling verklaart dat 

het proces niet volledig behapbaar is in te delen in verschillende fases, waardoor de processen 

tussen het fasenmodel en het rondenmodel in zitten met betrekking tot het volgtijdelijke herkenbare 

verloop.  

In de gemeentelijke uitwerking is een verschil in aanpak te zien tussen gemeenten. Waar kleinere 

gemeenten als Maasdonk en Borne veel procesmatiger te werk gingen en de maatschappelijke 

discussie meer openhielden, gingen grotere gemeenten meer routinematig en projectmatig te werk. 

Kleinere gemeenten deden dit om legitimiteit en draagvlak te creëren. Op die manier werd het proces 

gaande gehouden en kon grote tegenstand worden voorkomen.  
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Hoofdstuk 5   

Succes- en faalfactoren van 

beleidsprocessen betreffende 

fietssnelroutes 
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In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de derde deelvraag van dit onderzoek: Welke 

succes- en faalfactoren kunnen gehaald worden uit vergelijkbare beleidsprocessen van fietssnelroutes 

elders?  

Er zal inzicht worden verkregen in de succes- en faalfactoren die in de praktijk optreden. Dat wordt 

gedaan aan de hand van de interviews die gehouden zijn binnen de onderzochte casussen en met de 

vijf experts. Elk beleidsproces kent verschillende hordes die genomen moeten worden. Volgens Bot 

zijn er: ‘wel 100.000 obstakels mogelijk en je kunt ze in alle vormen en maten tegenkomen’ (#E5). In 

dit hoofdstuk zullen eerst de gevonden succesfactoren en vervolgens de faalfactoren worden 

behandeld. De in paragraaf 2.3.3 geschetste factoren worden daarvoor als basis gebruikt en worden 

puntsgewijs behandeld. Onderstaande tabel (tabel 4) geeft een overzicht van de uit de interviews 

gebleken succes- en faalfactoren die in de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk grotendeels aan 

bod zullen komen.  

De derde paragraaf van dit hoofdstuk behandelt de in de empirie gevonden succes- en faalfactoren 

(bijlage 3) die niet van toepassing bleken op de in de literatuurstudie gevonden succes- en 

faalfactoren.  

De vierde paragraaf van dit hoofdstuk bevat de conclusie. Aan de hand van de beschreven factoren 

kunnen er een vijftal conclusies worden getrokken, die vijf belangrijke aspecten weergeven voor het 

beleidsproces met betrekking tot fietssnelroutes.  

 

Succesfactoren Faalfactoren 

Aparte procesmanager, iemand met affiniteit met 
fietsroutes en rust over zich, geen wegbeheerder, 
iemand die vanuit fietssnelroute kan redeneren. 

Partijen die niet kunnen relativeren en niet in het 
regionaal belang kunnen denken. 

Aantrekkelijkheid en inpassing.  Netjes inpassen in 
landschap. 

Onvoldoende potentie. 

Bestuurders proberen mee te nemen in je verhaal, 
breder laten kijken, maatschappelijk belang voor eigen 
portemonnee. 

Kleinere gemeenten hebben vaak gewoon minder 
belang, wel lasten en geen lusten. 

Truc met subsidieverdeling voor kleinere gemeenten, 
verdeelsleutel op basis van potentie. 

Onvoldoende duidelijke en geformaliseerde afspraken 
tussen bestuurders. 

Duidelijk formuleren waarom je het wilt. Andere organisatie laten beslissen. 

Er is bestuurlijke wil. Mensen zijn verschillend, dat kan gelijkwaardigheid 
onderdrukken. 

Er is potentie, er is een stroom fietsers, potentiestudie 
laten doen. 

Ongelijkwaardigheid als een gemeente procesmanager 
wordt. 

Optiewerking is belangrijk, zo kun je gezamenlijkheid 
in keuze bereiken. 

Verschillende talen tussen verschillende vakgebieden of 
zelfs gemeenten. 

Sterk inhoudelijk verhaal hebben. Weinig beschikbare cijfers. 

Overleg met kleinere partijen zoals dorpsraden, 
wijkraden etc.  

Kleinere dorpen moeten erg gedetailleerd werken.  

Met partijen om tafel zitten, bestuurlijke instemming 
regelen. 

Financiën, wegvallen subsidies. 

Probeer vast te houden aan kwaliteitseisen met oog 
op toekomst. 

Kwaliteitseisen onmogelijk in bestaande situatie en 
budget. 

Persoonlijk enthousiasme en ambtelijke interesse. Kansen missen om bij andere projecten aan te haken. 

Meeliften op andere projecten. Beperkte grond. 

Neem externe partijen mee naar raad om te 
overtuigen, fietsersbond versterkt verhaal richting 
raad. 

Teveel concessies doen dat het geen snelfietsroute 
meer is. 

Stel een marketingplan op, voer goede campagnes.  
Als iedereen het echt wil, komen middelen vanzelf.  
Zoom extra in op belang voor kleinere  gemeente.  

Kleine investering kan veel winst betekenen.   

Zekerheid over toegekende subsidie over meerdere 

jaren. 

 

Externe landschappelijke ontwerper inschakelen bij 

problemen. 

 

Ga met alle gemeenten de route fietsen.  
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Enthousiaste bestuurders voordat haalbaarheid 

duidelijk is. 

 

Lokale fietsersbond vanaf begin betrekken.  

Voor tracékeuze al met mensen om tafel gaan zitten.  

Algemeen belang voor het eigen belang.  

Zorgvuldig overleg met bewoners.  

Maatwerk.   

Denk langer, breder en groter dan tussen twee steden, 

stap daarmee naar het Rijk. 

 

Duidelijkheid richting provincie hoeveel de regio ervoor 

over heeft. 

 

Communicatie en termgebruik.  

Partijen vroeg betrekken.  

Neem de tijd om geld te zoeken en ga voor kwaliteit.  

Subsidies vanuit Rijk.  

Goede fietsvisie en fietsbeleid hebben.  

MKBA kan ondersteunend werken.  

Kijk hoe anderen het doen.  

Tabel 4: Succes- en faalfactoren gebleken uit de empirie (interviews)  

5.1 SUCCESFACTOREN  
 

Aanwezigheid van een sterk urgentiebesef 

Bij de besluitvorming over een fietssnelroute blijkt het te ontbreken aan een duidelijk nut of noodzaak 

dat wordt herkend en erkend door bestuurders. Dit kon door geen van de geïnterviewden afwijkend 

van de geldende reden die het Rijk hanteert worden gedefinieerd: ‘het verminderen van de files door 

het stimuleren van de fiets’ (#A1; #E4; www.fietsfilevrij.nl). Het was deels noodzakelijk om deze reden 

over te nemen, met oog op te verkrijgen subsidies van het Rijk. ‘Want het was voor het Rijk wel heel 

belangrijk natuurlijk dat er een substitutie effect zou zijn’ bij de routes uit het Fiets filevrij project (#H1). 

Het feit dat de fietssnelroute niet voor fietsers wordt aangelegd, maar voor automobilisten, maakt dat 

sommigen de onderbouwing gebrekkig vinden. 

Dat klinkt ook heel vreemd, dat je dus een fietssnelroute aanlegt, en dat de haalbaarheid wordt 

bepaald door het aantal auto’s dat je uit de file haalt. Niet door het aantal mensen dat op de 

fiets zit. (#A1) 

 

Nijland en Van Wee (2006) stellen dat er weinig aandacht uitgaat naar de fiets en dat de aandacht die 

de fiets krijgt gericht is op de bijdrage van de fiets in congestieproblemen. Het Rijk erkent in de Nota 

Mobiliteit het belang van de fiets wel, maar stelt concreet alleen subsidie (BDU) beschikbaar voor 

fietsmaatregelen en laat de verantwoordelijkheid voor fietsbeleid aan lagere overheden (Nijland & Van 

Wee, 2006). Het tekort aan aandacht voor het belang van de fiets op zichzelf geeft volgens Nijland 

een vertekend beeld:  

Ik denk dat dat voor een heleboel mensen ook geldt, dat die gelijk de hakken in het zand zetten 

en denken van als we daar ons geld aan gaan besteden, het oplossen van files doordat er een 

paar mensen gaan fietsen in plaats van dat ze de auto nemen. Dan zou ik het geld anders 

besteden. (#E3) 

 

Door het ontbreken van een duidelijk probleem blijft het ‘altijd hangen op politieke wil of onwil’ (#E3). 

Van een sterk urgentiebesef is daarom bij een fietssnelroute geen sprake. Om het concept 

fietssnelroute te versterken en de kans van slagen van het beleidsproces te vergroten is er behoefte 

aan een goed onderbouwde probleemstelling. De vraag daarbij is wie dit gaan doen en hoe dit het 

beste kan worden aangepakt. Zolang dit op nationaal niveau niet plaatsvindt, zal het aan gemeenten, 

regio’s en provincies zijn deze probleemstelling zelf te formuleren. De probleemstelling zal dan 
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moeten aansluiten op het eigen beleid, waardoor het probleem erkent kan worden en er een 

noodzaak gezien wordt het probleem aan te pakken.  

 

Zoeken naar congruentie in doelstellingen  

Bij samenwerking tussen gemeenten hoeft er niet altijd sprake te zijn van gelijke doelstellingen van 

gemeenten. Het algemene regionale belang kan afwijken van de gemeentelijke doelstellingen. In 

Nederland zijn er nogal verschillen tussen het fietsbeleid van gemeenten evenals tussen fietsbeleid 

van provincies (#E1; Fietsverkeer, 2003). Het gevolg daarvan is dat partijen andere ambities en 

prioriteiten naleven op het gebied van de fiets. Uiteindelijk zullen die moeten worden omgezet naar 

één centraal doel. Deze verschillen in ambities zorgen daarom voor een complex proces.  

Sommige gemeenten hebben zeg maar net de positie dat ze wat meer fietsminded zijn en dat 

ze voor zo’n idee wat eerder gevoelig zijn. En er zijn er ook die wat kritischer en 

terughoudender zijn, ook uit kostenoverwegingen (#T1).  

 

De trend is dat in stedelijke gebieden de fiets een belangrijkere rol aan het verkrijgen is, terwijl de rol 

van de fiets op het platteland juist afneemt (Broer, 2013). Dit heeft als gevolg dat verschillen kunnen 

divergeren. 

In de zoektocht naar congruentie in doelstellingen worden binnen de onderzochte beleidsprocessen 

een diverse tactieken gebruikt. Een aantal van deze tactieken die tot succesvol resultaat leidden 

waren de volgende.  

Allereerst wordt het zoeken naar een gemeenschappelijk doel zo aangepakt dat gemeenten met een 

hoge ambitie op het gebied van de fiets het initiatief nemen en daarin kleinere gemeenten, die over 

minder kennis beschikken en een kleiner belang hebben, op sleeptouw te nemen (#A2).  

Ten tweede kan er, om de eenheid te bevorderen, een externe expert worden meegenomen naar een 

lokale raad om de raad te informeren en op die manier mee te krijgen in het project (#H1). Daarbij is 

het belangrijk die gemeenten te overtuigen van de voordelen van zo’n fietssnelroute, zodat het meer 

gaat leven en dat ze wat meer gevoel krijgen bij wat een fietssnelroute voor ze kan betekenen (#T1). 

‘Je zult de gemeenten moeten overtuigen en ze ook een verhaal moeten geven waarmee ze naar hun 

eigen achterban kunnen gaan’ (#E1).  

Ten derde is geprobeerd om regionale besluiten ook in gemeentelijke plannen te laten verwerken, 

zodat het regionale beleid wordt geïntegreerd in de gemeentelijke beleidsvisies.  

‘Vervolgens is het de bedoeling geweest om met alle gemeenten (…) een gemeentelijk besluit 

voor te leggen. Om twee redenen, (…) dat de fietssnelweg wordt opgenomen in ruimtelijke 

plannen en bestemmingsplannen en opnemen in meerjaren financieringsplannen.’ (#T1) 

 

Er is in de meeste beleidsprocessen sprake van verschillen tussen gemeentelijk fietsbeleid. Om op 

een goede manier om te gaan met die verschillen is congruentie tussen verschillende doelstellingen 

nodig. In meerdere gevallen bleek dat gemeenten met een grotere ambitie met betrekking tot de fiets 

meer initiatief zullen moeten tonen. Verder zijn er verschillende tactieken mogelijk om congruentie 

tussen doelstellingen te bereiken. 

 

Er moet een ‘Gideonsbende’ opstaan 

De ‘gideonsbende’ droeg in de beleidsprocessen verantwoordelijkheid voor het creëren van bestuurlijk 

commitment. De gideonsbende is een groep voortrekkers die als doel heeft het proces gezamenlijk tot 

een goed einde te brengen. De drie geanalyseerde beleidsprocessen werken ook met een 

samengestelde groep die het beleidsproces doorlopen en daarmee voor vastigheid zorgen. In de 

meeste processen krijgt deze groep vorm als werkgroep / projectgroep op ambtelijk niveau (#A1; #T1). 

Bij de route Arnhem – Nijmegen is ook op bestuurlijk niveau een groep samengesteld, de stuurgroep 

(#A1).  

In het ontstaan van verschillen in het succes van de sturing door de gideonsbende blijkt persoonlijke 

inbreng binnen en vanuit de gideonsbende een rol te kunnen spelen. ‘Hij heeft ook nog een visie erop. 

En die zet hij dus overal neer en dat is nodig.’ (#E1). 

‘Een sterke voorzitter van regionale bestuurders speelde een rol’ (#A2).  
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‘Om te komen tot bestuurlijk commitment. En misschien is inderdaad ook wel de persoonlijke inbreng 

ook wel van belang (….) En dat heeft ook te maken met ambtelijke interesse (...) en personen’ (#H2). 

 

De gideonsbende maakt het mogelijk om gemaakte keuzes over het tracé en verdeling van de 

financiën te onderbouwen door hun betrokkenheid bij het gehele proces. De waarde van de 

gideonsbende is dat deze bestuurlijk commitment creëert en daarmee zorg draagt voor de voortgang 

van het proces. Er dient wel te worden nagedacht welke partijen er in deze gideonsbende plaats 

zullen nemen. In elke casus bleek de samenstelling anders.  

 

Tijdige en frequente communicatie, ook richting de raad 

Communicatie binnen het proces speelt in het meenemen van partijen in het verhaal een sleutelrol 

(#E4; Van de Laar, 2010, p.226; Olde Kalter, 2007). Het is nodig om tot een positief besluit te kunnen 

komen waarbij alle partijen het ermee eens zijn. Bestuurders en gemeenteraden moeten om die reden 

tijdig en frequent worden geïnformeerd over zaken als de doelstelling en maatregelen. Bestuurders 

moeten betrokken gehouden worden bij het proces.  

In de onderzochte beleidsprocessen gebeurde dit door in de processen een aantal momenten te 

hebben waarop de stuurgroep samenkomt. ‘En zeker wanneer de verkenning is, moet minimaal twee 

keer een stuurgroep overleg, misschien zelfs drie keer’ (#A1).  

 

Bij de aanleg van nieuwe fietsmaatregelen draait het niet enkel om de communicatie binnen het 

proces. Met het bereiken van een besluit waar alle bestuurders achter staan kan men tot een goed 

uitgedachte route komen, de route is nog niet per definitie succesvol. Andere actoren zoals fietsers en 

omwonenden, dienen ook geïnformeerd te worden over een dergelijke route.  

Er is namelijk in verschillende gevallen verwarring opgetreden door het termgebruik ‘fietssnelroute’ of 

‘fietssnelweg’. In Utrecht kwam dit probleem bijvoorbeeld opspelen: ‘Mensen denken, fietssnelweg: Oh 

dan mag ik niet meer met mijn fiets erop. Want mijn fiets is niet snel genoeg, dan moet ik wel een 

elektrische fiets. Nou dat is niet zo.’ (#E4). Mensen zijn bang dat de fietssnelroute ten koste gaat van 

hun woongenot, omdat ze verwachten dat het zoveel drukker gaat worden. Het heeft een duidelijk 

NIMBY effect (#T2; #E4).  

Het is daarom belangrijk zorgvuldig met bewoners in overleg te gaan wanneer dat het geval is (#T2). 

Het speelt namelijk in meerdere gevallen en communicatie is daarin het allerbelangrijkste (#E5). 

‘Termgebruik roept bepaalde beelden op bij mensen. Dat is bij de term fietssnelroute ook heel erg. Die 

beelden en ideeën moet je proberen zo snel mogelijk eruit zien te krijgen.’ (#E5). Daarbij moet 

duidelijk gemaakt worden dat de route voor alle fietsers is en dat de term voornamelijk aangeeft dat 

het een ‘doorfietsroute’ is, een route met een hoge mate van continuïteit (#E4; #T1).  

 

Het doel van marketing is het stimuleren van het fietsgebruik op de fietssnelroute (Van Boggelen, 

2009). Stimuleren van het fietsgebruik is niet zozeer alleen een kwestie van infrastructuur aanleggen, 

het gaat ook om communicatie en gedragsverandering (#E1). ‘Nou, de branding is ook wel belangrijk 

hoor. Dat het herkenbaar is, en eigen website en dat je elk jaar een opening hebt, met dit deel is klaar 

enzovoort’ (#E2). Met de fietssnelroute als ‘nieuw’ concept geeft branding de mogelijkheid om 

duidelijkheid te geven over dit concept en de fiets in een nieuw daglicht te zetten. Goedhart ziet 

momenteel het gevaar van verstomde aandacht rondom de fiets: ‘Het is eigenlijk heel gewoon. Het is 

zo gewoon, dat het eigenlijk een beetje, als je niet uitkijkt van nou fiets, dat is meer iets voor losers.’ 

(#E1). Het is belangrijk in campagnes te laten zien dat fietsen ‘hip’ is. (#E2). 

 

De rol van communicatie blijkt in het proces een sleutelrol te spelen. Communiceren is belangrijk op 

drie niveaus. Bestuurders moeten via voldoende communicatie betrokken zijn bij het proces. Dit speelt 

namelijk een rol in het creëren van bestuurlijk commitment. Het is daarbij aan te raden op een aantal 

van te voren vast te stellen momenten de bestuurders te informeren over de stand van zaken. Door 

goede communicatie en informatie ontstaat er namelijk een meer open proces en wanneer partijen 

zich goed geïnformeerd voelen kunnen zij een betere afweging maken in hun standpunten (Van den 

Bosch, e.a., 2004, p.60). Communiceren is niet enkel naar bestuurders toe van belang, maar ook naar 
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omwonenden en eindgebruikers. Er moet een afweging gemaakt worden wanneer, waarover met wie 

te communiceren.  

 

Zorg voor ‘eigenaarschap’ 

De gemeenten in de geanalyseerde beleidsprocessen herkenden en erkenden wel het nut van 

regionale samenwerking. Omdat er een deel van hun grondgebied nodig is voor de aanleg van een 

fietssnelroute zou er zonder hun deelneming er geen fietssnelroute kunnen worden aangelegd (#H2). 

Dit geeft blijk van gevoel van ‘eigenaarschap’. 

Er is in dit hoofdstuk al geconstateerd dat er geen sprake is van een sterke urgentie voor een 

fietssnelroute. Dit kan ertoe leiden dat gemeenten geen ‘probleem’ ervaren of het ‘probleem’ niet 

ervaren als iets van hen. Het gevoel van eigenaarschap dat men beleeft met betrekking tot de 

probleemstelling is geringer. Dit gevoel van eigenaarschap is noodzakelijk, omdat er bij tegenstrijdige 

belangen of onvoldoende eigenaarschap (bestuurlijk commitment) politieke onwil ontstaat voor het 

realiseren van de route. 

Bestuurlijk commitment is het meekrijgen van de bestuurders in het verhaal en het kweken van een 

verantwoordelijkheidsgevoel voor het probleem bij de betrokken bestuurders 

Wat in Den Bosch - Oss het belangrijkste is gebleken is dat je echt moet investeren in bestuurlijke 

commitment’, aldus de gemeente ‘s Hertogenbosch (#H2). 

Er zijn in de geanalyseerde processen een aantal manieren gebruikt om het gevoel van 

eigenaarschap te vergroten.  

Zo stopte de gemeente Nijmegen veel energie in het creëren van bestuurlijk commitment: ‘Het is 

belangrijk de bestuurders mee proberen te nemen en ze breder te laten kijken’ (#A2).  

Om individuele gemeenten de samenwerking te laten ervaren als iets van hen worden bestuurders en 

gemeenteraden geïnformeerd en betrokken in het proces (Van de Laar, p. 226). ‘Soms hebben 

bestuurders ook gewoon tijd nodig, bijvoorbeeld de eerste keer dan vertel je over het project, over wat 

de scope is, hoeveel het ongeveer gaat kosten en eventueel al een financieringsvoorstel’ (#A1). En 

dat nemen zij vervolgens mee naar de raad (#A2). Uiteindelijk moet er een beslissing worden 

genomen over het definitieve project en moeten alle gemeenten het gevoel hebben dat zij dat kunnen 

verkopen naar hun achterban (#E1; #H2). Op die manier kan het gevoel van eigenaarschap worden 

vergroot. 

Een laatste manier om gemeenten te laten inzien wat een fietssnelroute kan betekenen is bijvoorbeeld 

door de route te fietsen (#A1; #A3). Men kan bijvoorbeeld de huidige route fietsen, waardoor 

bestuurders inzicht krijgen in mogelijke verbeteringen die benodigd zijn.  

 

Het blijkt belangrijk te investeren in een gevoel van eigenaarschap bij bestuurders. Zeker op het 

moment dat bestuurders zich geen eigenaar van het probleem voelen omdat zij geen probleem 

erkennen, is het van belang bestuurders zich op andere manieren eigenaar te laten voelen van het 

project.  

 

Houdt ruimte voor lokale profilering  

Een probleem waar meerdere fietssnelroutes tegenaan zijn gelopen is dat kleinere gemeenten twijfel 

hebben over de meerwaarde die de fietssnelroute voor hun gemeente heeft. Dit heeft als gevolg dat 

kleinere gemeenten minder belang zien in het investeren in dergelijke maatregelen (#H1).  

Gemeenten dienen daarom de ruimte te worden gegeven om hun eigen ‘couleur locale’ tot uitdrukking 

te laten komen. De kracht van kleinere gemeenten zit bijvoorbeeld in de landschappelijke kwaliteit. 

Daarbij kan men ‘in het buitengebied (…) ook heel duidelijk recreatief functie zien’, volgens Van der 

Haar (#T1). Met een fietssnelroute is het namelijk mogelijk de landschappelijke kwaliteit van het 

gebied te ‘ontsluiten’. Van Duren vindt dat een mooi landschap niet alleen functie heeft voor 

recreatieve fietsers, waar dit meestal wel zo wordt gesteld. ‘Utilitaire fietsers willen ook op een 

aantrekkelijke route rijden. Die willen ook een mooi landschap hebben’ (#A1).  

Oplossingen voor dit verschil in twijfel zijn daarom gevonden in het verwerken van de lokale belangen 

in het regionale plan. Een gemeente die inzet op landschappelijke kwaliteit, zal de fietssnelroute graag 

goed ingepast zien in het landschap (#A1; #A3). Dit kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door het 
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inhuren van een externe landschappelijk ontwerper die daar verstand van heeft, of door de 

kwaliteitseisen aan te passen op sommige delen.  

Moet dat dan in ideaalbeeld dan ook rood asfalt 4 meter breed zijn, een rood lint dat dan dwars 

door de historische karakteristieke dorpskern loopt , of mag het ook een andere uitstraling 

krijgen, of mag het op onderdelen zelfs afwijken van die ideale route.. Nou ja, beide opties 

staan open. Met het antwoord ja dat mag. (#H2) 

 

Gemeenten gaan het beleidsproces in met hun eigen visie en beleid in het achterhoofd en wensen 

aansluiting van regionaal beleid op die gemeentelijke visies. Bij fricties ontstaat er twijfel. Deze twijfel 

is bij fietssnelroutes voornamelijk ontstaan in kleinere gemeenten. Het is daarom van belang om 

mogelijkheid te bieden de ‘couleur locale’ van de gemeenten tot uitdrukking te laten komen in de 

regionale fietssnelroute.  

 

Hanteer een (eenvoudige) verrekensystematiek 

In de onderzochte casussen bleek het vinden van voldoende financiering voor de fietssnelroutes een 

van de moeilijkste opgaven.  

Een reden voor de moeizame zoektocht naar voldoende financiën is dat door de huidige economische 

crisis er bezuinigd moet worden en gemeenten een beperkter budget hebben om uit te geven (Van 

Nijendaal, 2010). Gemeenten moeten namelijk in deze tijden goed nadenken waar zij hun geld aan 

besteden en door de verschillen in het fietsbeleid ligt de prioriteit bij elke gemeente anders. Dit leidt tot 

divergerende belangen en maakt het moeilijker om vanuit elke gemeente voldoende financiën voor de 

fietssnelroute te krijgen.  

Tweede reden is dat de moeizame zoektocht naar financiën is namelijk te verklaren door twijfel aan de 

meerwaarde van de fietssnelroute - voornamelijk bij kleinere gemeenten. Het vervelende daarbij is dat 

in de kleinere gemeenten juist vaak de grootste investeringen gedaan moeten worden (#E1).  

Oplossingen zoekt men op verschillende gebieden. Er kan bijvoorbeeld een handreiking worden 

gedaan door grotere gemeenten, die in dat geval een deel van de maatregelen in de kleinere 

gemeenten financieren (#A1; #H2). Dat is bijvoorbeeld gedaan bij de route tussen Arnhem en 

Nijmegen:  

Bij het RijnWaalpad, daar krijgen Arnhem en Nijmegen 50% van de subsidie. En Lingewaard en 

Overbetuwe 90%. En dat heeft er mee te maken. Een Overbetuwe een 3,5 miljoen verspijkerd 

aan een nieuwe tunnel, of 3,4 miljoen, want ze hebben dat een snelfietsroute gebouwd. Maar 

waar zit het probleem? Dat zit niet in Overbetuwe, dat zit in Arnhem en Nijmegen. (#A1) 

 

Ten tweede kan men op zoek gaan naar overige oplossingen zoals in de regio Twente is gebeurd: ‘En 

we blijven gewoon kijken, slim werk met werk maken, heel veel externe subsidies, en andere potjes 

enzovoort’ (#T1). 

 

Het blijkt van belang van tevoren financiële afspraken te maken over de financiering van de 

fietssnelroute. Dit is belangrijk voor het kunnen implementeren van het besluit (Janssen-Jansen, 2004, 

p.138; Van de Laar, 2010, p.229). Bongers haakt hier op aan: ‘Het blijkt belangrijk bestuurlijke 

instemming te hebben over de financiële verdeelsleutel. Dat is nog belangrijker dan inhoudelijk’ (#H2). 

Die afspraken dienen duidelijkheid te geven over de manier van aanleggen – gefaseerd of in één keer, 

over de financiële verdeelsleutel en over wat te doen bij eventuele veranderingen van de kosten.  

 

Oog hebben voor het cultuuraspect 

Elke gemeente is anders. Het is daarom belangrijk rekening te houden met de verschillende waarden 

en normen die binnen de gemeenten leven, omdat er anders ongelijkwaardigheid kan ontstaan in het 

proces. Ongelijkwaardigheid ontstaat op een aantal manieren.  

Gemeenten die minder ambitieus zijn op het gebied van de fiets en kleinere gemeenten kunnen 

minder kennis hebben over fietsmaatregelen zoals een fietssnelroute. ‘Die hebben minder kennis’ 

(#A2).  
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Er kunnen verschillen zijn in de financiële situaties van de verschillende gemeenten. Dit kan als gevolg 

hebben dat een fietssnelroute voor de ene gemeente een heel andere betekenis heeft dan voor een 

andere gemeente.  

En dan is het verhaal in Maasdonk dat het een armere gemeente is die niet zomaar even 2 of 3 

ton kan ophoesten. Dat kan gewoon niet in zo’n gemeente. Voor Den Bosch is twee ton bij wijze 

van een peulenschilletje in het budget. (#H2).  

 

Naast verschil in kennis en de financiële situatie binnen de gemeente, zit er ook verschil tussen 

personen in een groep. ‘Mensen zijn verschillend en dat kan de gelijkwaardigheid onderdrukken’ 

(#A2).  

 

Door die verschillen tussen gemeenten beredeneert elke gemeente op zijn eigen manier en worden 

afwegingen anders gemaakt. Elke gemeente spreekt zijn eigen ‘taal’. Dat zijn eigen begrippen en 

belangrijke visies voor de gemeente, die voor de gemeente zelf vanzelfsprekend zijn, maar door 

andere gemeenten niet begrepen worden of bij andere gemeenten niet bekend zijn. Hierdoor kunnen 

conflictsituaties ontstaan of kan er onbegrip opspelen. Om het begrip voor elkaars standpunten groot 

te houden is het van belang dat alle partijen zo open mogelijk hun afwegingen presenteren en dat de 

informatie die de verschillende partijen inbrengen zo volledig mogelijk wordt weergegeven (Van den 

Bosch, e.a., 2004). Door gezamenlijke afbakening van begrippen kan er richting een gezamenlijke 

cultuur worden gewerkt.  

 

In de drie onderzochte processen gelde deze verschillen in cultuur enkel in de regionale vaststelling. 

Door de gemeenten in de definitieve uitwerking en realisatie van het project de vrijheid te geven om 

hun eigen aanpak te kiezen, kan elke gemeente in zijn eigen werkwijze en cultuur het regionale besluit 

tot een succesvolle implementatie brengen. 

 

5.2 FAALFACTOREN 
 

Instabiele of remmende politiek - bestuurlijke omgeving 

Ondanks dat het project van Fiets filevrij bedoeld was om binnen twee jaar tot maatregelen te komen, 

is dit in lang niet alle gevallen gelukt. Kijk daarbij alleen al naar de onderzochte casussen. Te Lintelo 

zegt over Arnhem-Nijmegen: ‘Het RijnWaalpad, daar is jaren aan gewerkt. We zijn begonnen in 2008, 

een proces van zes jaar dus. Dit is onze eerste grote fietssnelroute. Het was een snel proces’ (#A2). 

Ook ’s Hertogenbosch - Oss is gestart in 2008 en heeft vijf jaar later, in 2013, pas een akkoord bereikt 

(#H1). De vaststelling van het Masterplan in de regio Twente heeft iets langer dan twee jaar geduurd, 

maar de realisatie van de route duurt tot 2020 (#T1). 

Alle drie de onderzochte beleidsprocessen kenden dus een langere doorlooptijd. Het proces is niet 

binnen vier jaar, een regeerperiode, afgerond. Het beleidsproces zal dus ongetwijfeld te maken krijgen 

met veranderingen in de bestuurlijke omgeving. Gevaar daarvan is dat nieuwe bestuurders anders 

over fietsbeleid kunnen denken dan voorgaande bestuurders en dat daardoor een andere verhouding 

tussen belangen en prioriteiten tussen gemeenten ontstaat. Om dit te ondervangen en bestuurlijk 

commitment te behouden wordt er van tevoren ingespeeld op die veranderingen.  

We doen gemeenteraadsbezoeken om de raden mee te nemen in het verhaal en dat gaan we 

nu weer doen als het masterplan straks in geactualiseerde vorm is goedgekeurd door het 

dagelijks bestuur. Dan gaan we het aanbieden aan de gemeentes en daar koppelen de we dan 

weer een informatieronde aan richting nieuwe raden, want dan hebben we straks ook weer de 

verkiezingen gehad. (#T1).  

 

Dat is in de regio Twente. Ook de route Den Bosch-Oss krijgt met veranderingen te maken waarop ze 

nu al moeten inspelen.  

Dan is er nog even de leuke bijkomstigheid dat vanaf 1 januari 2015, de gemeente Maasdonk 

niet meer gaat bestaan. De helft gaat naar Den Bosch en de helft gaat naar Oss. Het geld in 
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Maasdonk is daarom als het goed is gelabeld. En de verdeelsleutel over Oss en Den Bosch is 

vastgesteld. (#H1) 

 

Ondanks dat de kans zeer reëel is dat het beleidsproces betreffende een fietssnelroute te maken krijgt 

met bestuurlijke instabiliteit, hoeft dit geen probleem te veroorzaken in het proces. Het is belangrijk 

nieuwe bestuurders zo vroeg mogelijk te informeren over de stand van zaken en de bestuurders direct 

mee te nemen in het verhaal.  

 

Ontbreken chemie en vertrouwen 

De aanwezigheid van vertrouwen en chemie tussen actoren binnen het proces wordt bepaald door 

eigenschappen zoals dezelfde cultuurwaarden, soortgelijke omvang of soortgelijke doelstellingen van 

gemeenten.  

Doordat er bij fietssnelroutes in de meeste gevallen sprake is van verschillende gemeenten, groot en 

klein, stedelijk en landschappelijk, zal er geïnvesteerd moet worden aan onderling vertrouwen tussen 

partijen. Zo hebben in sommige projecten kleinere gemeenten wantrouwen ten opzichte van de 

grotere gemeenten. Zij hebben de neiging het project te zien als een project om de stedelijke 

bereikbaarheid te verbeteren en zitten doorgaans niet op dergelijke investeringen te wachten (#H1). 

Van een tekort aan chemie en vertrouwen was sprake bij de route tussen ’s Hertogenbosch en Oss. 

De gemeente Oss  had andere prioriteiten. De gemeente Maasdonk beschikte over beperkte  

financiën. Door de verschillen tussen die gemeenten ontstonden er fricties en door onvoldoende 

vertrouwen in de oplossing van dat moment kwam het proces stil te liggen.  

Ondanks de fricties in omtrent de route ’s Hertogenbosch - Oss, was in de andere twee casussen het 

onderlinge vertrouwen hoog. Zoals bij Arnhem – Nijmegen: Dus waren de bestuurders eigenlijk 

enthousiast geworden voordat er een haalbaarheidsonderzoek was gedaan. Dat is ook wel vrij 

frappant eigenlijk hè, we wisten nog niet wat we gingen doen, maar ze wilden het project nou al (#A1). 

Of bij de F35: ‘Het draagvlak is hoog, want we kennen elkaar. We geloven in het project. Die beide 

dingen denk ik’ (#T1).  

 

Door het onderlinge vertrouwen tussen de partijen bleek het gemakkelijker de bestuurders betrokken 

en enthousiast te houden binnen het proces. Vertrouwen tussen partijen legt daarmee een basis voor 

bestuurlijk commitment in het proces. Het creëren van vertrouwen tussen partijen kan door in te 

zoomen op de gelijkenissen tussen verschillende partijen en niet te veel in te gaan op de verschillen.  

 

Ontbreken stimulans vanuit provincie 

In het proces rondom een regionale fietssnelroute blijkt stimulans vanuit een bovengemeentelijk 

orgaan doorslaggevend. De rol van de provincie is niet enkel het uitdragen van enthousiasme over het 

onderwerp, maar de belangrijkste functie is dat de provincie – of in andere gevallen de wgr-plusregio, 

subsidies kan verstrekken en het proces kan sturen en coördineren. Voor gemeenten is een 

fietssnelroute vaak te prijzig waardoor subsidies benodigd zijn voor het slagen van het project. Daarbij 

wordt onder andere gezegd dat: ‘Onze ervaring bij Fietsfilevrij is dat op het moment dat die wortel van 

het Rijk wegvalt, dan wordt het een stuk moeilijker‘ (#E1). Ook in de regio Twente erkennen ze dat: ‘Er 

wordt letterlijk gezegd dat als wij er niet waren, dan was die fietssnelweg er nooit geweest’ (#T1).  

Bij ’s Hertogenbosch - Oss heeft de provincie een grote rol gespeeld in het bij elkaar brengen van de 

partijen en het coördineren van het proces. ‘Provincie. Die heeft dat getrokken. Het is dan ook een 

provinciaal project.’ (#H2). 

 

Wanneer de provincies niet betrokken waren geweest bij de verschillende routes, dan wel in het 

verstrekken van subsidie, dan wel in het coördineren van het proces, wordt de kans van slagen 

verkleind. Daarbij kan de rol van de provincie eventueel worden ingenomen door een wgr-plusregio 

die het proces kan coördineren en subsidies kan verstrekken. De rol van een bovengemeentelijk 

orgaan in het proces is daarom van belang voor het slagen van het project.  
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Samenwerking is niet geformaliseerd 

Ondanks eventuele aanwezigheid van onderling vertrouwen blijkt het belangrijk dit onderling 

vertrouwen vast te leggen en te formaliseren. Vastlegging is bij alle drie de casussen gebeurd. De van 

tevoren gemaakte afspraken krijgen vorm in een zogenaamde intentieverklaring. Een 

intentieverklaring is een schriftelijke verklaring waarin partijen de wens uitspreken om gezamenlijk een 

bepaald doel te bereiken - in dit geval dus de realisatie van een fietssnelroute (Sanders, Jansen, De 

Groot, Van Breevoort & Ter Meulen, 2003, p.13). Bij een intentieverklaring ontstaat soms het idee dat 

de principes geen verplichtend karakter hebben (Dingemans, 2011, p.3). Dat erkent ook de gemeente 

‘s Hertogenbosch: ‘Want bij de subsidieaanvraag zat natuurlijk een intentieverklaring die door alle 

gemeenten is ondertekend. En zo’n intentieverklaring zegt helemaal niks.’ (#H2).  

Ondanks vastlegging van afspraken in een intentieverklaring blijkt verbondenheid tot de 

samenwerking niet sterk geformaliseerd te zijn. In het traject na zo’n intentieverklaring kunnen er in de 

uitwerking van het project veranderingen optreden ten aanzien van de eerder gemaakte afspraken. 

Deze veranderingen kunnen leiden tot moeilijkheden. 

Die (intentieverklaring) is later geëffectueerd in een concretere kostenraming om een project te 

kunnen realiseren. Toen bleken die bedragen die in de intentieverklaring stonden dat die te laag 

waren geschat. En dan krijg je die politieke discussie, omdat Maasdonk en Oss van “nou gaat 

het zoveel kosten, dat kunnen wij niet meer betalen.” Nou, een traject gelopen van bijna 2 jaar.  

(#H2)  

 

Uiteindelijk is het belangrijk toe te werken naar een bestuursovereenkomst. Daarin wordt begonnen 

met ‘de ‘grovere outlines’, waarna je steeds meer gaat inzoomen’ (#A2). Er worden dan telkens 

tussentijdse beslissingen genomen. De laatste regionale stap is het tekenen van een 

bestuursovereenkomst. 

Die bestuursovereenkomst, dat is ook best wel cruciaal, want die legt eigenlijk vast, daar zitten 

dus de schetsontwerpen in, daar zitten dus die andere afwegingen in, maar daar zit dus ook de 

verdeling van het geld in. En dat bestendigd eigenlijk de afspraken en dan kunnen de 

bestuurders er niet meer zo gemakkelijk op terugkomen. En ook al is iedereen enthousiast, heb 

je dat toch nodig. (#A1) 

 

Wanneer de bestuursovereenkomst is getekend, is de samenwerking sterk geformaliseerd en hebben 

bestuurders een plicht de afspraken na te komen. De bestuursovereenkomst wordt pas vrij laat in het 

beleidsproces getekend. Het zoeken naar andere manieren van eerdere formalisering kan ervoor 

zorgen dat het proces verder kan. Daarin dient wel aandacht te worden besteed aan de manier 

waarop de formalisering geldig is. Daarbij kan het verstandig zijn verder te kijken dan alleen de 

huidige omstandigheden en verwachtingen en rekening te houden met eventuele veranderingen door 

dynamiek.   

 

Vage of onrealistische doelen 

Een probleem in het beleidsproces betreffende de realisatie van een fietssnelroute is het aanwezig 

zijn van verschillende haken en ogen aan de definitie van de fietssnelroute. Het blijkt een concept te 

zijn dat nog steeds in ontwikkeling is. Ondanks dat, zijn er al wel veel projecten geweest op dat 

gebied.  

De eerste routes van het ‘Met de fiets minder file’ project zouden een ‘fietssnelweg’ moeten worden 

(MuConsult B.V., 2007). Maar het bleek: ‘dat het toch niet mogelijk is, ook financieel gezien, om echt 

fietssnelwegen te maken. Dat is gewoon niet realistisch’ (#H1). Daarom is het doel bijgesteld naar het 

realiseren van een ‘fietssnelroute’. Over wat een fietssnelroute precies is en aan welke eisen het 

precies zou moeten voldoen, heerst verdeeldheid.  

‘Er is natuurlijk grotendeels de discussie van als je een snelfietsroute maakt, aan welke kwaliteitseisen 

moet je dan voldoen?’ (#H2). Daarom is er aan het CROW gevraagd om een boekje met nieuwe 

criteria op te stellen waaraan de routes dienen te voldoen (#H1; #E1). Er werden eerst vooral harde 

eisen zoals breedtes en ongelijkvloerse kruispuntoplossingen voorgeschreven. ‘Maar met de 

inpassing in de bestaande situatie, daar hebben alle routes last van, moet je concessies doen. De 
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vraag is in hoeverre ga je nou concessies doen aan die kwaliteitscriteria.’ (#H2). Om die 

onduidelijkheid te verminderen moet het gemakkelijker worden de fietssnelroute inpasbaar te maken 

in de bestaande situatie. In de nog nieuw te verschijnen CROW-publicatie wordt daarom ingegaan op 

criteria zoals de reistijd (#E1).  

Het creëren van duidelijkheid over de precieze vormgeving van een fietssnelroute blijkt nodig doordat 

er momenteel sprake is van een tweedeling. ‘Apeldoorn – Deventer heeft dezelfde kwalificatie als 

Nijmegen – Arnhem. Maar dat ziet er echt heel anders uit aan kwaliteit’ (#E2). De gemeente ’s 

Hertogenbosch, als Fietsstad 2011, mist daarbij ‘het onderscheidend vermogen’ ten opzichte van het 

gewone hoofdnetwerk (#H2). Het begrip fietssnelroute is namelijk erg breed en het ‘label’ kan bijna 

overal opgeplakt worden. De Fietsersbond pleit ervoor: ‘Als je het doet, dan moet je voldoen aan de 

voorwaarden, anders moet je het een andere benaming geven’ (#S7). Onder andere door inpassing in 

de bestaande situatie worden er toch te veel concessies gedaan. ‘Terwijl er is geen snelfietsroute in 

Nederland die voldoet aan een de echte voorwaarden van een snelfietsroute. Dat is er gewoon niet.’ 

(#S7). 

 

Het najagen van een vage definitie kan ertoe leiden dat de samenwerking slaagt, maar dat het niveau 

van het uiteindelijke resultaat onvoldoende is. Zolang er onduidelijkheid over het precieze concept 

leeft, is het van belang binnen de samenwerking een duidelijk ambitieniveau en een duidelijke 

doelstelling af te spreken. Daarbij dient de verdere ontwikkeling van het concept fietssnelroute in de 

gaten te worden gehouden, zodat men zich zoveel mogelijk kan aansluiten aan de verwachtingen die 

er leven met betrekking tot een dergelijke route.  

 

Vertrouwen op het gevoel in plaats van inzicht in de feiten  

Duidelijke feiten over opbrengsten van fietsmaatregelen ontbreken. ‘Daar ontbreekt het in het 

fietsbeleid wel aan. Aan gewoon harde cijfers. Er zijn heel weinig cijfers over effecten van 

maatregelen.’ (#E3). Ook Goedhart geeft aan: ‘Er moet eigenlijk veel meer gemonitord en geëvalueerd 

worden’ (#E1).  De inhoudelijke onderbouwing wordt daarom regelmatig aan de hand van ‘zelf’ 

ontwikkelde modellen berekend (#E4; #T2).  

Beslissingen worden daarom grotendeels op basis van vertrouwen op gevoel genomen. Dat 

vertrouwen ontstaat onder andere door het hebben van een ‘goed verhaal’ waarom zo’n fietssnelroute 

nodig is (#E3). Maar feitelijke onderbouwing blijft daarbij van belang. ‘Ik denk dat je een goed verhaal, 

dat je dat makkelijker kan vertellen als je dat kunt onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek en 

feiten’ (#E3). In deze keuze speelt de huidige economische crisis ook een rol.  

Zeker in de huidige tijden, zie je ook bij bestuurders, die worden steeds meer gedwongen om 

voorstellen goed te onderbouwen en echt aan te tonen van welke effecten worden hier nou 

bereikt. En als het vage verhalen blijven, dan is dat moeilijk. (#E1)  

 

Men probeert de fietssnelroute feitelijk te onderbouwen door middel van het berekenen van de 

mogelijke opbrengsten, al dan niet via een maatschappelijke kosten batenanalyse. Als je de baten 

daarvan doorrekent, dan zegt Goedhart:  

Praat je best wel over behoorlijke maatschappelijke opbrengsten. Maar voor zo’n lokale 

bestuurder, zo’n wethouder, zegt dat niet zoveel. Want hij moet die uitgaven, moet hij doen, die 

kosten heeft hij sowieso. En de opbrengsten die komen niet direct terug in de portemonnee van 

de gemeente. (#E1) 

 

Om tot goede beslissingen te komen moet er een goede balans worden gevonden tussen beslissen 

op basis van feiten en op basis van vertrouwen. Naast het vinden van een goed verhaal voor de 

onderbouwing van een fietssnelroute is het daarom van belang dat er een betere basis wordt gelegd 

in het zoeken naar feiten over de effecten van fietsmaatregelen. Daarin wordt de laatste jaren al 

steeds meer geïnvesteerd, onder andere middels het Fietsberaad - een kenniscentrum voor fietsbeleid 

dat sinds 2001 onderzoek uitvoert naar fietsen en op die manier kennis verspreid. De fietssnelroutes 

die momenteel gerealiseerd worden moesten vanuit het Fiets filevrij project ook een voor- en nameting 

organiseren. En er is dus ook de maatschappelijke kosten batenanalyse opgesteld voor de fiets. 
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Toenemende kennis over effecten van fietsmaatregelen zorgt dat maatregelen telkens beter 

onderbouwd kunnen worden. De informatie die de laatste jaren is verzameld is echter vaak nog 

onvoldoende voor volledige onderbouwing, waardoor er nog veel beslissingen op basis van 

vertrouwen worden gemaakt. De enige andere mogelijkheid is echter het wachten op cijfers, maar 

gezien metingen afhankelijk zijn van de uitvoer van nieuwe maatregelen, zullen maatregelen ook 

gewoon moeten worden geïmplementeerd om kennis te kunnen vergaren over effecten.  

 

Persoonlijke belangen prevaleren 

Betrokkenen zullen zichzelf de vraag stellen wat een fietssnelroute hun oplevert. Het is inmiddels 

bekend dat die vraag voornamelijk bij kleinere gemeenten leeft. Daarom dient er namelijk geprobeerd 

te worden de eigen ‘couleur locale’ van de verschillende gemeenten terug te laten komen in de 

fietssnelroute. Het gevaar daarvan schuilt alleen in het feit dat gemeenten teveel in persoonlijke 

belangen blijven denken. Gemeenten moeten leren kijken naar het algemene regionale belang, maar 

dat blijkt zo makkelijk nog niet. Kleinere gemeenten twijfelen al snel aan de meerwaarde die de 

fietssnelroute voor hun gemeente heeft. Volgens Goedhart is dit niet onterecht: ‘Vaak hebben ze ook 

al een inhoudelijk argument van wij profiteren daar ook niet van. Die gemeenten hebben wel de lasten 

maar niet de lusten’ (#E1).  

Volgens Bot is dat niet op te lossen. ‘Het enige wat je kunt proberen is om die gemeenten er zo goed 

mogelijk vanaf te laten komen’ (#E5). Het is daarbij belangrijk alle gemeenten te laten inzien dat het 

om het algemeen belang van de regio draait. 

Voor een (kleinere) gemeente is het belangrijk op zoek te gaan naar een manier waarop zij hun eigen 

belang erin kunnen verwerken, zoals in de gemeente Borne is gedaan: ‘Dus dan probeer je dus 

eigenlijk het belang voor de regio en voor de provincie probeer je te koppelen met je eigen belang. En 

dat doen wij ook met de fietssnelweg.’ (#T2).  

Zoals Op den Kelder aangeeft hebben kleinere gemeenten vaak wel degelijk een belang bij een 

fietssnelroute:  

In een kleine gemeente als daar een goede route ligt, in de kleine gemeente is vaak niet de 

school, de middelbare school. Dus het kan gewoon goed zijn voor al die scholieren. De 

tussenliggende gemeente profiteert daar daadwerkelijk van, daar moeten ze zich bewust van 

zijn. (#H1). 

 

Gemeenten moeten leren denken in het algemene regionale belang en proberen hun eigen belang 

daaraan te koppelen, in plaats van star alleen hun eigen belangen te vertegenwoordigen. Het is 

daarom belangrijk een goede verhouding tussen persoonlijke en algemene belangen te vinden in het 

proces. 

 

Nieuwigheid en complexiteit van het model 

In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat de regionale schaal van het project voor verschillende complexe 

situaties kan zorgen. Deze complexiteit speelde voornamelijk op bij afstemming tussen meerdere 

bestuurders en het vinden van voldoende financiën door het ontbreken van een probleemstelling die 

door alle partijen wordt erkend. De regionale schaal vergroot daarbij de kans op het vastlopen van het 

beleidsproces. Door de open context en vaak de afwezigheid van institutionele spelregels en 

procedures om op terug te vallen, is er relatief weinig structuur in het proces. Goedhart verklaart dat 

als volgt:  

Daarnaast zijn gemeentes bij uitstek gewend (de wethouders ook) om naar hun eigen bevolking 

te kijken. Die zijn dat regionale denken niet gewend, die hebben een eigen lokale achterban en 

zijn heel snel geneigd om daar naar te luisteren. (#E1) 

 

Het is van belang dat gemeenten leren kijken naar het regionale belang en hun eigen belang daaraan 

leren te koppelen. Dit in plaats van enkel het lokale belang te vertegenwoordigen.  
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Dilemma’s rondom sturing en coördinatie  

Zoals bij de faalfactor ‘ontbreken stimulans vanuit de provincie’ al naar voren kwam, is sturing en 

coördinatie binnen het proces benodigd. Dit werd in de drie casussen gedaan door een 

bovengemeentelijke instantie, dus provincie of regio. Sturing en coördinatie dient vanuit een stabiele 

basis te worden gegeven. Wanneer er namelijk geen sprake is van onafhankelijke sturing en 

coördinatie in het proces, kan een verandering van de bestuurlijke situatie grote gevolgen hebben. 

Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een fietsstraat in Utrecht:  

Die was toen wethouder van Utrecht, en die had het plan om daar een fietsstraat van te maken. 

(…) Op gegeven moment was iedereen eraan gewend en het was goed zo. Toen kwam er een 

nieuw gemeente bestuur en die zei, ja die fietsstraat, die moet weg. (…) En nu is het weer een 

gewone straat geworden. (#E3) 

  

Om grote omslagen in het proces te voorkomen worden er aparte procestrekkers op de processen 

gezet. 

Eerste is, dat als Stadsregio zijn wij procestrekker, maar wij zijn geen wegbeheerder. Daarmee 

bedoel ik, wij kunnen eigenlijk de wrijving coördineren zonder dat we zelf een belang hebben bij 

de keuze die gemaakt wordt. (#A1) 

Daarom is onder andere ook het platform Fiets filevrij opgericht, die uit procesaanjagers bestond voor 

de verschillende routes. Onafhankelijke procestrekkers kunnen belangenverstrengelingen binnen het 

proces oplossen, omdat zij zelf geen belang hoeven te vertegenwoordigen (De Bruijn, e.a., 2010; Van 

Esch, e.a., 2013, p.14). Op die manier kan het managen van het proces worden versoepeld.  

 

Het is niet alleen belangrijk om een goede aanpak te vinden in de manier waarop deze sturing en 

coördinatie wordt ingevuld. Het is van toegevoegde waarde om een externe procestrekker te 

betrekken die het proces gaan begeleiden.  

 

5.3 ACTOREN 
De in de empirie gevonden succes- en faalfactoren (tabel 4) konden grotendeels besproken worden in 

de reeds behandelde succes- en faalfactoren bij samenwerking tussen gemeenten. Een aantal van 

die factoren sluit echter niet aan. Daarbij valt op dat een deel van die factoren verwijst naar het bijtijds 

betrekken van de juiste partijen, zoals ‘met partijen om tafel zitten, bestuurlijke instemming regelen’,  

‘partijen vroeg betrekken’ en ‘zorgvuldig overleg met bewoners’. Die factoren zijn in dit hoofdstuk nog 

niet expliciet behandeld, daarom zal deze paragraaf hier op ingaan. 

In hoofdstuk 4 is er kort bespreken welke partijen belangrijk zijn te betrekken in het beleidsproces. Er 

is nog niet duidelijk wanneer welke partijen het beste kunnen worden betrokken. Vandaar dat een 

laatste extra succesfactor kan worden toegevoegd: het bijtijds betrekken van de juiste partijen.  

De partijen die in ieder geval betrokken moeten worden, zijn gemeenten, de provincie en de 

Fietsersbond. ‘De betrokken gemeenten, de Fietsersbond en de provincie zelf’ (#H1). In sommige 

gevallen worden eigenaren van veel grond ook betrokken.  

De Fietsersbond is sowieso bij elk project betrokken. (….) Daarnaast zit soms de provincie erbij, 

dat ligt er een beetje aan hoe groot het project is (….) het Rijnwaalpad Park Lingezegen. Dat is 

een landschapspark in ontwikkeling, wat de groene buffer moet zijn tussen de steden en zij 

hebben veel grond, dus dat was een hele belangrijke. (#A1) 

 

Die partijen nemen in de meeste gevallen zitting in de gideonsbende. Zij kennen namelijk een belang 

op het regionale niveau. 

Andere actoren met een belang ten opzichte van een fietssnelroute spelen een minder duidelijke rol in 

het beleidsproces. Veel partijen hebben namelijk een gemeentelijk belang. Andere actoren met wel 

een (deels) regionaal belang zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden, 

omwonenden langs het tracé, grondbezitters van een deel van het tracé en fietsers zelf. Verschillende 

geïnterviewden geven aan dat het belangrijk is ‘vroegtijdig allerlei partijen te betrekken.’ (#E3). De 
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vraag die dan opspeelt is: ‘wat is vroeg?’ Omdat elke gemeente een eigen cultuur heeft zal de aanpak 

van elke gemeente hierin verschillen.  

Dorps- en wijkraden kunnen een belangrijke tussenschakel spelen in het beleidsproces. Via deze 

raden kunnen gemeenten niet alleen bewoners informeren, maar kunnen gemeenten ook informatie 

krijgen over wat er speelt in het dorp of die wijk (#H2).  

Met grondeigenaren dient in ieder geval overleg gepleegd te worden. Het wordt daarbij raadzaam 

geacht om ‘bij de tracékeuze, zijn wij al bij de mensen langs geweest (…) om te kijken van waar 

zouden we nou grond nodig hebben’ (#T2).  

Zowel bij grondeigenaren als omwonenden is zorgvuldig overleg gewenst in het kweken van 

sympathie. Het daarin laten meedenken van die partijen op ontwerpniveau kan als oplossing dienen 

tegen het zogenaamde NIMBY effect. ‘Jullie krijgen ook gewoon zeggenschap van wat voor een 

schutting moet daar nou langs of wat voor een groenbekleding’ (#T2). Ook op deze schaal dient het 

regionale belang aan het lokale te worden gekoppeld. Bijvoorbeeld door de straat op te knappen: ‘Er 

is niet zoveel weerstand tegen verfraaiing van de straat’ (#A2). Ondanks alle communicatie en 

informatie die verstrekt wordt, is het nog steeds mogelijk om tegen tegenstand aan te lopen in het 

proces. ‘Dus is ook een soort koudewatergeest voor veel mensen’ (#E1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.4 CONCLUSIE 
Het blijkt dat alle succes- en faalfactoren zoals benoemd in paragraaf 2.3.3 meespelen in 

beleidsprocessen betreffende fietssnelroutes. Geconcludeerd kan worden dat sommige factoren een 

grotere rol spelen in het proces met betrekking tot fietssnelroutes dan andere. Aan sommige 

succesfactoren ontbreekt het, wat kan leiden tot falen van het beleidsproces en zo ook andersom, 

faalfactoren die kunnen leiden tot successen wanneer deze niet aanwezig zijn. Uit de analyse in dit 

hoofdstuk zijn er vijf aspecten af te leiden die een sleutelrol spelen in het wel of niet slagen van een 

fietssnelroute.  

Het eerste aspect heeft te maken met het feit dat het concept ‘fietssnelroute’ nog in de kinderschoenen 

staat. Dit uit zich op verschillende manieren. Zo blijkt het te ontbreken aan een duidelijk nut en 

noodzaak. Het urgentiebesef voor dergelijke routes ontbreekt door onduidelijkheid over welk probleem 

er met een fietssnelroute wordt opgelost of welk streven er wordt nagejaagd. Doordat het concept nog 

in ontwikkeling is, is er niet alleen onduidelijkheid over de probleemstelling, maar ook onduidelijkheid 

op het gebied van de definitie en precieze ontwerpeisen van een fietssnelroute. Gezien er daarnaast 

beperkte informatie beschikbaar is over de effecten van fietsmaatregelen, blijkt er een goed verhaal 

nodig om een fietssnelroute te onderbouwen tegenover bestuurders. Daarnaast kunnen er te 

gemakkelijk concessies worden gedaan waardoor er teveel afbreuk wordt gedaan aan het concept. 

Het is daarom noodzakelijk het concept fietssnelroute verder uit te werken en voldoende 

onderscheidend vermogen te geven. Momenteel wordt dit punt opgepakt door het CROW, die de 

ontwerpeisen verder uitwerkt. In de tussentijd is het aan regio’s daarin zelf ontwerpeisen vast te 

houden waaraan zij willen voldoen (aspect 1: onvoldoende uitgewerkt concept).  

Het tweede aspect waarop het proces vaak dreigt fout te lopen is het financiële aspect. Allereerst blijkt 

dat er zonder hulp van buitenaf er regelmatig onvoldoende financiën beschikbaar zijn voor het 

bekostigen van een fietssnelroute door de gemeenten. Stimulans via subsidies vanuit de provincie of 

een bovengemeentelijke instantie is daarom onmisbaar binnen het proces. Provincies dienen daarom 

betrokken te worden bij het proces. Naast subsidies zullen ook gemeenten moeten investeren in een 

fietssnelroute. Niet elke gemeente ziet een even groot belang in de fietssnelroute en heeft er even veel 

geld voor over. Het is daarom noodzakelijk om tot een verrekensystematiek te komen. Daarin blijkt een 

verdeling van de financiën op basis van de potentie voor de gemeente tot nu toe de meest 

succesvolle. Financiële afspraken zijn daarbij belangrijk, waarbij partijen openheid van zaken moeten 

geven over wat zij bereid zijn te investeren in de fietssnelroute (aspect 2: financiering). 
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  De regionale schaal van het project zorgt voor complexe situaties. Gemeenten zijn namelijk verschillend 

door verschil in cultuur, grootte, belangen en ambities. Door verschillen tussen gemeenten is het nodig 

om alle partijen ‘dezelfde kant op te krijgen’ en te laten leren denken in het regionale belang. Om dit 

regionale belang kracht bij te zetten zal er een regionale afbakening van begrippen en visies moeten 

plaatsvinden en zal er gezocht moeten worden naar een manier om de ‘couleur locale’ van de 

verschillende gemeenten in het plan tot uitdrukking te laten komen, bijvoorbeeld het inpassen in een 

oude dorpskern, waarbij deze dorpskern kwalitatief verbeterd wordt. Het koppelen van het lokale belang 

aan het regionale belang is een andere oplossing. Zo kan het zijn dat men al langer poogt een 

bepaalde schoolroute veiliger te maken. Dit kan dan worden gekoppeld aan de aanleg van de 

fietssnelroute. Om sturing in één richting te bewerkstelligen is het aan te raden een aparte 

procesmanager aan te trekken binnen het proces. Deze kan er ook voor zorgen dat grote omslagen in 

het proces worden voorkomen. Aan de procesmanager is het dan voornamelijk de taak om de partijen 

te laten leren denken in het regionale belang (aspect 3: complexiteit regionale schaal).   

Door verschillen tussen en belangen van gemeenten moet de manier van managen zorgvuldig worden 

gekozen. Uit de analyse blijkt dat het aanstellen van een gideonsbende kan zorgen voor vastigheid 

binnen het proces. Het aanstellen van een gideonsbende maakt het niet alleen mogelijk om in te spelen 

op bestuurlijke veranderingen, maar de groep voortrekkers speelt voornamelijk een grote rol in het bij 

elkaar brengen van de diverse belangen. De groep draagt verantwoordelijkheid voor de voortgang 

binnen het proces. Door regelmatige communicatie naar bestuurders kunnen deze geënthousiasmeerd 

worden. Voor dit enthousiasmeren dient men een ‘goed verhaal’ (nut en noodzaak) te verzinnen om de 

fietssnelroute mee te onderbouwen. Het gebruik maken van andere voorbeelden van fietssnelroutes en 

het meenemen van externen om bestuurders te overtuigen kan hierin helpen. Telkens wanneer 

bestuurders het eens zijn geworden over een bepaald aspect van de fietssnelroute (ontwerpeisen, 

verdeling financiën etc.) is het belangrijk dit vast te leggen. Op die manier blijven bestuurders namelijk 

gebonden aan het proces. De regio een goede afweging  te maken in het bij elkaar brengen van de 

gideonsbende, gezien persoonlijke inbreng de kans op het succes van slagen kan vergroten. Dit alles 

kent een doel, want als één van de belangrijkste aspecten noemden de geïnterviewden het kweken van 

bestuurlijk commitment binnen het beleidsproces (aspect 4: bestuurlijk commitment).  

Het consequent en tijdig betrekken van actoren blijkt van belang. Actoren die een regionaal belang 

hebben, kunnen het beste in de gideonsbende worden opgenomen. Dit zijn de desbetreffende 

gemeenten, (de) provincie(s) en de Fietsersbond. Op het moment dat de gideonsbende te groot dreigt 

te worden, kunnen enkele van de actoren met een regionaal belang, zoals dorps- en wijkraden en 

grondeigenaren, betrokken worden middels klankbordgroepen. Hierdoor ontstaat wel een 

ongelijkwaardigere rol. Het is daarom belangrijk een goed onderscheid te maken in de grootte van de 

belangen die partijen vertegenwoordigen. Overige actoren met een meer lokaal belang dienen door het 

proces heen telkens op de hoogte gehouden te worden. Dit om draagvlak te kweken. Zij kunnen hun 

inbreng op die manier tijdig leveren – voordat besluiten zijn genomen, zonder dat zij een blokkademacht 

kunnen inzetten en het proces complexer maken. Belangen op straatniveau zijn regelmatig gemakkelijk 

op gedetailleerd niveau in te passen. Verder is zorgvuldig overleg en informeren nodig om 

koudwatervrees en het NIMBY effect zoveel mogelijk te voorkomen (aspect 5: actoren).  
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Hoofdstuk 6   
Regio Stedendriehoek 
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In dit hoofdstuk kan antwoord worden gegeven op de laatste twee deelvragen: Welke actoren en 

gekoppelde belangen spelen er in de regio Stedendriehoek ten aanzien van de keuze en 

implementatie van fietssnelroutes? en Welke uitdagingen kunnen er geformuleerd worden voor de 

regio Stedendriehoek omtrent fietssnelroutes? De inmiddels bekende informatie over 

beleidsprocessen betreffende fietssnelroutes elders zal worden gekoppeld aan de regio 

Stedendriehoek. Er wordt een overzicht gegeven van de aanwezige actoren en hun belangen in de 

regio Stedendriehoek. Vervolgens wordt er kort ingegaan op de manier waarop beleidsprocessen in 

de regio Stedendriehoek normaliter werken. Met die informatie is het mogelijk de koppeling te maken 

naar de in de praktijk gevonden belangrijkste succes- en faalfactoren. Er wordt gekeken in hoeverre 

de regio Stedendriehoek aansluit op die succes- en faalfactoren en op welke punten de 

Stedendriehoek juist afwijkt van die factoren. Tot slot kan er in de conclusie worden ingegaan op de 

verschillende opgaven waar de regio Stedendriehoek voor staat in het beleidsproces.  

 

6.1 ACTOREN EN BELANGEN 
Uit het vorige hoofdstuk bleek dat op regionale schaal de verschillende gemeenten, de provincie en de 

Fietsersbond in ieder geval een rol spelen in het beleidsproces. In de regio Stedendriehoek zijn 

verschillende interviews gehouden met de gemeenten en de Fietsersbond. Daarnaast is er ook 

contact geweest met de betreffende dorpsraden in de regio. Dit omdat deze een soort van tussenrol 

blijken te hebben in het beleidsproces. Enerzijds dienen zij te worden meegenomen in het verhaal en 

te worden geïnformeerd tijdens het regionale proces en anderzijds nemen zij een duidelijke rol in op 

gemeentelijk niveau. In de onderstaande tabel (5) wordt een kort overzicht gegeven van de visies en 

belangen die de actoren hebben. De tabel geeft vier zaken weer. Allereerst wordt gekeken naar de 

gehanteerde definitie van een fietssnelroute door de actoren. Op die manier kan worden geschat in 

welke mate de partijen een overeenkomende interpretatie geven aan de definitie van het concept. Ten 

tweede hebben de geïnterviewde actoren bepaalde belangen waar zij voor opkomen. Ten derde wordt 

bekeken hoe actoren het procesverloop voor zich zien en hoe zij hun eigen rol zien in dit proces. Elke 

actor beschikt over hulpbronnen (paragraaf 2.1.3) welke in de laatste kolom zullen worden 

opgenomen.  

 

Actor Definitie Belangen Proces Hulpbronnen 

G
e

m
e

e
n

te
 A

p
e
ld

o
o

rn
  

Bij een fietssnelroute 

dienen opstoppingen 

en bochten zoveel 

mogelijk te worden 

geslecht. Een zo 

recht mogelijke lijn. 

Het is nodig omdat 

teveel mensen over 

fietsbare afstanden 

de auto pakken. 

De gemeente 

Apeldoorn  wil alle 

modaliteiten 

faciliteren en heeft 

zich daarbij niet puur 

uitgesproken voor de 

fiets.  

 

Gelijkwaardigheid tussen 

gemeenten en fietsersbond 

in inhoudelijke uitwerking. 

Dorps- en wijkraden 

betrekken in proces van 

nadenken om goodwill te 

kweken. 

Gemeente beschikt 

over grond, 

beslissingsrecht en 

kennis van het gebied. 

Daarnaast over 

financiën, maar er zijn 

financiële perikelen 

binnen de gemeente, 

waardoor een hele 

goede onderbouwing 

en uitleg noodzakelijk 

is.  

G
e

m
e

e
n

te
 Z

u
tp

h
e
n

 

Duidelijke 

hoofdstructuur met 

hoogwaardige 

uitstraling. Directe, 

snelle, comfortabele 

route met veel 

voorrang.  

Het zou een goede 

aanvulling zijn op het 

mobiliteitsbeleid. Voor 

betere 

bereikbaarheid.  

De gemeente 

Zutphen ziet een  

fietssnelroute als een 

kans. Mag niet teveel 

vertraging opleveren 

voor gemotoriseerd 

verkeer op hoofdweg. 

Dat is een belangrijke 

route van en naar de 

A1. Staat nog niet erg 

hoog op 

prioriteitenlijst. 

Nadrukkelijk herkenbaar 

maken wat de meerwaarde 

is van een fietssnelroute. 

Belangrijkste afweging zal 

worden of die meerwaarde 

voldoende is voor de 

kosten ervan. Verder 

gelijkwaardigheid in 

uitwerking, procestrekker 

nodig en kijken vanuit 

vakdiscipline in plaats van 

bestuurder.  

Gemeente beschikt 

over grond, kennis van 

het gebied, 

beslissingsrecht en 

financiën. Het is echter 

de vraag hoeveel 

financiën de gemeente 

er voor over heeft.  
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G
e

m
e

e
n

te
 V

o
o

rs
t 

In principe een route 

van voldoende 

breedte waar de fiets 

solitair op kan rijden. 

Twee richtingen, 25 

km/h kunnen fietsen 

zonder obstakels. 

Ruggengraat: 

comfortabele 

voorziening waar men 

vlot kan doorrijden, 

maar waarin ook 

verschillende 

afwegingen zijn 

gemaakt.  

Niet zozeer een 

noodzaak voor een 

fietssnelroute. 

Kwaliteiten in Voorst 

zijn groenkwaliteiten. 

Daar zit een 

spanningsveld. Er 

moeten alternatieven 

zijn, enerzijds een 

snelle route en 

anderzijds een 

prettige route. 

Duidelijke afweging 

fiets met andere 

belangen. 

Voorziening moet 

passen binnen 

omgeving. 

Met elkaar afspreken en 

vastleggen wat we willen 

en hoe moet het eruit gaan 

zien. Dat bestuurlijk 

afdekken. Verder probeert 

de gemeente door middel 

van communicatie het 

proces open te houden. 

Mensen zijn meestal wel 

welwillend voor de fiets. 

Gemeente beschikt 

over grond, 

beslissingsrecht, kennis 

van het gebied en 

financiën. 

G
e

m
e

e
n

te
 D

e
v
e

n
te

r 

Het is een enorme 

zoektocht wat het is. 

Het is voornamelijk 

een concept in 

ontwikkeling, niet echt 

een vaststaand iets. 

Er is niet echt een 

dwingende reden 

voor, maar het levert 

wel een bijdrage aan 

het ontsluiten van 

fysieke nabijheid van 

verschillende 

kwaliteiten in de 

regio.  

Versterken 

infrastructuur van de 

regio, kwaliteiten van 

de regio bij elkaar 

brengen. De route 

moet optimaal 

aansluiten op 

bestemmingen en 

bestaande stedelijk 

netwerk. Benieuwd 

naar welke effecten 

te bereiken zijn met 

groot aanzetten van 

dit concept.  

Het is een manier van 

denken die we over 20 jaar 

projecteren. Eerst met alle 

gemeenten kansrijke 

relaties zoeken. Die 

vervolgens integreren in 

bestaande beleidsplannen 

en dan is het aan 

gemeenten zelf om het 

initiatief te nemen om het 

uit te werken. 

Gemeente beschikt 

over grond, 

beslissingsrecht, kennis 

van het gebied en 

financiën. 

G
e

m
e

e
n

te
 L

o
c
h
e

m
 

Een fietssnelroute is 

volledig in de 

voorrang, een 

herkenbare lijn door 

het landschap waarop 

je 25 km/h kan 

fietsen. Je moet er 

veilig, rustig en 

aantrekkelijk kunnen 

fietsen.  

Het is nodig om 

congestie van auto’s 

die naar de A1 rijden 

op te lossen.  

Fietssnelroute alleen 

als het gebruik er ook 

naar is, anders lagere 

eisen. Bereid steentje 

bij te dragen. 

Route dient duidelijk 

ergens op aan te 

sluiten, zoveel 

mogelijk fietsers te 

trekken en zo min 

mogelijk weerstand 

op te roepen. Fiets is 

prioriteit voor 

Lochem, onder 

andere vanuit 

duurzaamheid.  

Trekken en duwen, goed 

communiceren, weerstand 

voorkomen, overleggen 

over wat haalbaar is. 

Snel contact met de 

Fietsersbond. Dorpsraden 

vroeg betrekken. 

Vaststellen programma van 

uitgangspunten, dan 

tracékeuze en dan 

inrichting en financiering. 

Gelijkwaardigheid tussen 

partijen en openheid van 

partijen en vertrouwen naar 

elkaar toe. Regionaal 

belang voor lokaal belang. 

Gemeente beschikt 

over grond, 

beslissingsrecht, kennis 

van het gebied en 

financiën. 

F
ie

ts
e

rs
b

o
n

d
 

Het is een breed 

begrip. Je moet 

voldoen aan de 

voorwaarden zoals in 

CROW 

inspiratieboek. Verder 

comfortabel, in de 

voorrang en 

rechtstreeks.  

Belang van de 

Fietsersbond is dat er 

aan de 

kwaliteitseisen wordt 

voldaan. 

Fietsersbond is 

voorstander van 

zoveel mogelijk 

fietsen en op een 

Provinciale 

vertegenwoordiger vanaf 

begin betrekken. Die 

communiceert met lokale 

afdelingen. Lokale 

afdelingen in de 

gemeentelijke uitwerking 

betrekken en informeren. 

De Fietsersbond 

beschikt over 

gedetailleerde kennis 

van het gebied. Vanuit 

de overheid sta je 

gewoon sterker als je 

fietsersbonden 

geïnformeerd hebt. Dan 

krijg je minder verwijten 
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Niet zozeer 

noodzakelijk, maar de 

fiets doet nog steeds 

teveel onder voor de 

auto.  

goede manier kunnen 

fietsen; goed, snel en 

veilig. Belang is dat 

fietser gelijkwaardig is 

aan automobilist. 

achteraf. Beschikken 

ook over een 

maatschappelijke 

achterban. Verder 

beperkte bronnen, 

geen financiën.  

D
o

rp
s
ra

d
e

n
 

Een fietssnelroute 

moet veilig, snel en 

prettig zijn. Zo weinig 

mogelijk 

onderbrekingen.  

De dorpsraden zien 

het als mogelijkheid 

om mensen uit de 

auto te krijgen.  

Behartigen 

dorpsbelang. Zien 

graag goede 

overstappunten op 

openbaar vervoer en 

schuilplekken. Het is 

een goede 

mogelijkheid om het 

gebied duurzamer te 

maken. 

Dorpsraden willen in vroeg 

stadium meedenken in 

routekeuze en veiligheid. 

Willen niet dat het een 

opgelegd plan wordt. Er is 

betrokkenheid van burgers 

nodig bij de totstandkoming 

van een dergelijke route.  

De dorpsraden 

beschikken over een 

maatschappelijke 

achterban bestaande 

uit omwonenden en 

fietsers tegelijkertijd. 

Verder weinig 

hulpbronnen 

beschikbaar.  

Tabel 5: Actoren en belangen in de regio Stedendriehoek 

 

Met de twee provincies in de regio Stedendriehoek is geen interview gehouden. Provincies kennen 

vaak een politiek belang bij een fietssnelroute. Het belang van de provincie zit in de vaststelling van 

het voorlopig ontwerp op regionaal niveau (#H2). Dat moet passen binnen de provinciale 

doelstellingen en visies. De belangrijkste hulpbron waar de provincie over beschikt is de mogelijkheid 

om subsidie toe te kennen. Hiervoor hebben zij de zogenaamde BDU, de Brede Doeluitkering (Brede 

doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer, z.j.).  

 

6.2 BELEIDSPROCESSEN IN DE STEDENDRIEHOEK 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en de vormgeving en aanpak van het beleidsproces in 

Stedendriehoek te kunnen bepalen, is het van belang inzichtelijk te maken wat de precieze structuur 

van de regio is.  

 

De samenwerking in de regio Stedendriehoek, een gewone 

wgr-regio, is gebaseerd op samenwerking tussen 

medewerkers van de deelnemende gemeenten. Een eigen 

bureau met medewerkers in dienst van de regio ontbreekt. De 

regio vormt geen extra bestuurslaag waardoor de 

beslissingsbevoegdheid in handen blijft van de 

gemeenteraden (www.regiostedendriehoek.nl). De ambitie 

van de samenwerking is: ‘Lokaal wat lokaal kan en regionaal 

wat op die schaal effectiever en efficiënter kan’ (Van Uum, 

2013, p.17). Daarbij ziet de regio op het gebied van 

infrastructuur en bereikbaarheid een groot gemeenschappelijk 

belang dat samenwerking behoeft (Hulsbergen, Hooiveld, 

Veenbergen, Van Uum & Kisjes, 2012, p.20).  

In 2013 is door regio Stedendriehoek nieuw regionaal beleid 

vastgesteld (Van Uum, 2013). Waar zij eerst zes pijlers voor samenwerking hadden ziet zij momenteel 

vier opgaven voor de regio, waar bereikbaarheid er een van is (zie afbeelding 8). De regio 

onderscheidt een duidelijk publiek private samenwerking in de innovatie en sociaal kapitaal richting en 

meer publieke opgaven op het gebied van bereikbaarheid en leefomgeving. Voor de opgave 

bereikbaarheid hebben gemeenten een leidende rol met als taak de regie voeren en besluitvorming en 

uitvoering organiseren. Daarbij is het de bedoeling dat de discussie zoveel mogelijk wordt 

opengehouden voor maatschappelijke en private partijen (Van Uum, 2013, p.18). 

 

Afbeelding 8: Pijlers regio Stedendriehoek. 

Bron: Van Uum, 2013 
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De grote rol van overheden in de uitwerking van bereikbaarheidsbeleid is ook te zien bij 

fietssnelroutes zoals bleek in hoofdstuk 4 en paragraaf 6.1. Hoe de uitwerking van dergelijk beleid in 

de regio Stedendriehoek in zijn werk gaat, wordt kort besproken.  

Voor elke regionale vastgestelde opgave is een werkgroep opgesteld. In de werkgroep bereikbaarheid 

zit een fietscoördinator. Die fietscoördinator heeft als taak afstemming op het gebied van de fiets te 

bewerkstelligen. Dat gebeurt in overleg met ambtenaren van de verschillende gemeenten die zich 

bezighouden met (onder andere) het fietsbeleid van de gemeente (R. Hendriksen, persoonlijke 

communicatie, 2013). Met die groep is gezamenlijk de fietsvisie van de Stedendriehoek opgesteld 

(Van der Wijk, 2012).  

In de uitwerking van delen van de fietsruggengraat is niet telkens de medewerking van alle zeven 

gemeenten benodigd. Er is daarom ruimte voor flexibiliteit in de regionale samenwerking, waarbij 

samenwerking kan worden aangepast aan de belanghebbende partijen en juiste schaal (Hulsbergen, 

e.a., 2012, p.24). Voor een dergelijk project zal een projectleider worden aangesteld die de 

verschillende belanghebbende gemeenten en overige belanghebbenden op dat juiste schaalniveau 

samenbrengt in een groep van ‘uitwerkers’. Die groep zal een regionaal advies uitwerken. Dit advies 

wordt voorgelegd in het bestuurlijk carrousel van de regio (R. Hendriksen, persoonlijke communicatie, 

2013). Dit is een overleg dat vier maal per jaar plaatsvindt tussen de verschillende colleges van de 

gemeenten in de regio Stedendriehoek (www.regiostedendriehoek.nl). De beslissing die in die 

vergadering wordt genomen wordt meegenomen naar de verschillende gemeenten. Het is dan de taak 

van de gemeenten en gemeenteraden zelf om het besluit dat het bestuurlijk carrousel. Aanpassing is 

eventueel ook mogelijk, maar dan moet het besluit eerst weer langs het bestuurlijk carrousel. Wanneer 

in alle gemeenteraden die over een deel van de fietsruggengraat gaan, hetzelfde plan is vastgesteld, 

is het aan de verschillende gemeenten om het plan gedetailleerd uit te werken. Ook kan er dan een 

uitvoeringsplan worden gemaakt. 

 

6.3 ANALYSE 
De concluderende paragraaf in hoofdstuk 5 geeft een overzicht van vijf aspecten die uit de analyse 

van succes- en faalfactoren in de onderzochte beleidsprocessen bleken. In deze paragraaf zal aan de 

hand van de in 5.4 geschetste uitkomsten een vergelijking worden gemaakt met de verkregen 

informatie uit de Stedendriehoek. Aan de hand van de belangen en de kijk van de actoren op het 

beleidsproces in de regio Stedendriehoek kan er worden geschat in hoeverre dit overeenkomt of 

verschilt met de in hoofdstuk 5 gevonden succes- en faalfactoren.  

 

Onvoldoende uitgewerkt concept 

Een fietssnelroute in de regio Stedendriehoek wordt door sommigen erkend als een kans voor de 

regio om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren (#S1; #S3). Het hoofddoel dat de regio 

handhaaft is ‘mensen uit de auto op de fiets krijgen’ (#S5). Daarmee dient de doorstroming te worden 

verbeterd en de CO2-uitstoot te worden aangepakt. Dit doel wordt door het merendeel van de actoren 

onderschreven (#S1; #S3; #S5; #S6; #S9).  

Daarbij kan de route als nut dienen om de verschillende kwaliteiten die de regio heeft beter aan elkaar 

te verbinden. De noodzaak voor een dergelijke route blijft echter uit: ‘Maar het is niet dat er een hele 

dwingende reden is’ (#S4). Zo wordt de fietsroute die in 2008 tussen Deventer en Apeldoorn is 

aangelegd gezien als ‘in de afrondende fase’ (#S2). De nood is daar niet heel hoog om grote 

veranderingen door te voeren. Bij de route tussen Deventer en Zutphen wordt de noodzaak tot 

verbetering van de fietsroute meer erkend:  

Maar het is natuurlijk wel bespottelijk dat de route die langs deze doorgaande autoroute loopt 

heel vaak wordt geconfronteerd met verkeerslichten die niet echt fietsvriendelijk zijn. Verkeer 

dat van rechts en links allebei voorrang heeft en dat dan wel op de grote weg moet stoppen. 

Dus de fietsers worden vrijwel altijd uit de voorrang gehouden. (#S8) 

 

Wat ik hoor van mensen die wel zowel in het gebied tussen Deventer en Zutphen fietsen 

zegmaar dat die wel wensen hebben om die relatie nog wel wat te verbeteren. (#S3) 
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Voor beide routes is de haalbaarheid nog niet bekend. De regio heeft nog geen inzicht in potentiële 

stroom fietsers die een fietssnelroute voort kan brengen. Daar zal de regio dus nog onderzoek naar 

moeten laten uitvoeren. Aan de hand van die potentie wil de regio het ambitieniveau van de route 

vaststellen. De regio heeft namelijk als voorwaarde dat er ‘voldoende gebruik’ en ‘aansluiting op het 

(stedelijk) netwerk’ moet zijn voor het aanleggen van een daadwerkelijke fietssnelroute en geen 

gewone fietsverbinding (#S4; #S5). Er zullen eerst enkele kansrijke relaties aangetoond moeten 

worden en daarvoor dient te worden verduidelijkt: ‘dat er een meerwaarde is en wat we eigenlijk 

verwachten van die fietssnelweg’ (#S3; #S4).  

De vastgestelde Fietsvisie laat nu nog ruimte voor interpretatie over: ‘Maar ook in die visie staat het 

niet precies beschreven’ (#S4; Van der Wijk, 2012). Wat een fietssnelroute precies is, wordt ook door 

iedereen anders omschreven. In de gegeven definities worden veel vage begrippen als veilig, snel en 

comfortabel gebruikt. Sommigen weten de definiëring iets meer te specificeren: ‘Ik denk dat je op een 

fietssnelweg ook gewoon 25 km per uur moet kunnen rijden zonder obstakels zeg maar’ (#S2). En: 

‘Een fietssnelroute is volledig in de voorrang, met een snelheid van 25 km/h, een herkenbare lijn door 

het landschap’ (#S5). De Fietsersbond geeft aan dat er voorwaarden zijn opgesteld door het CROW 

waar fietssnelroutes aan moeten voldoen (#S7). 

Deze onzekerheid op het gebied van een duidelijke visie op de definitie is te verklaren doordat het 

concept nog in ontwikkeling is. ‘Het is voornamelijk een concept in ontwikkeling, niet echt een 

vaststaand iets’ (#S4).  

 

Ook de regio Stedendriehoek streeft daarom, net als in de andere beleidsprocessen, een vage 

doelstelling na. In de Stedendriehoek zal men het eens moeten worden over wat zij verstaan onder de 

term ‘fietssnelroute’. ‘Zorg ervoor dat je inzicht hebt van hoe moet het eruit gaan zien, wat heb je voor 

ogen, dus dat we allemaal samen bepalen wat we voor ogen hebben’ (#S2).  

 

Financiering 

Het opstellen van een regionale fietsvisie met daarin ook eventueel aan te leggen fietssnelroutes werd 

gestimuleerd vanuit de provincie Gelderland in de vorm van het Gelders Fietsnetwerk. De provincie 

Gelderland neemt ook, samen met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, plaats in de 

zogenaamde ‘kopgroep van Nederland’ (#E1; #S7). Die ‘kopgroep’ bestaat uit bovenlokale overheden 

die echt verder willen met de fiets (#E1, Van Esch, e.a., 2013, p.9). Waar de provincie Gelderland dus 

een hoge ambitie kent op het gebied van fietssnelroutes, is dit bij de provincie Overijssel minder, maar 

ook niet onaanzienlijk. ‘Volgens mij, in de provincie Overijssel zijn ze in ieder geval heel erg 

enthousiast met het fietsbeleid’ (#T2). Dit leidt ertoe dat vanuit beide provincies op steun gerekend 

kan worden, hoewel er de provincie Gelderland wellicht meer initiatief toont. De steun van provincies, 

vooral in de vorm van subsidies, bleek noodzakelijk voor het kunnen realiseren van een fietssnelroute. 

Het vinden van voldoende financiering zorgde namelijk in meerdere processen voor problemen. Ook 

enkele actoren in de regio Stedendriehoek spreken hun zorgen uit over de totstandkoming van de 

financiering van het project (#S3; #E3). De prioriteiten van gemeenten liggen algauw in het eigen 

lokale belang in tijden van crisis en enkele gemeenten vrezen dat er bij hun net zo over gedacht wordt 

(#S3). Voor een regionaal belang is dan een waterdichte onderbouwing nodig.  

Zeker in Apeldoorn, waar op het moment financiële perikelen zijn:  

De intentie zou waarschijnlijk wel gewaardeerd worden, maar het is maar de vraag of de 

dekking ervoor gevonden kan worden. En dat is een item wat denk ik heel goed onderbouwd en 

uitgelegd moet worden als we nog extra dingen zouden willen doen. (#S1) 

 

Ook de gemeente Zutphen vreest ervoor dat ze van goeden huize moeten komen om voor een 

fietssnelroute voldoende financiën los te krijgen:  

Ik denk dat de wil er wel is, (…) maar in het kader van bezuinigingen moet er heel nadrukkelijk 

herkenbaar worden gemaakt dat er een meerwaarde is (…). Vinden wij het allemaal belangrijk 

genoeg en hebben we er de financiën voor over om die fietssnelweg te gaan realiseren. En dat 

zal best nog wel een moeilijke afweging worden in het totale proces. (#S3).  
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In de gemeente Lochem is ook sprake van een beperkt budget:  

We hebben een te klein budget en daar moeten we zoveel mogelijk rendement uithalen. Voor 
een hele grote groep, voor zoveel mogelijk mensen. (#S6) 

 

De gemeente Deventer ziet het zoeken van financiën niet als een bedreiging voor het proces.  

Het is meer ‘the proof of the cake is in the eating’. Als er geen financiën gevonden worden dan 

is het kennelijk de ‘troubles’ niet waard. Dus dat is niet zozeer een bedreiging, dat is meer de 

test of het ook een zinvol concept is. (#S4) 

 

Complexiteit regionale schaal 

In de regio Stedendriehoek zitten, net als in andere regio’s verschillen tussen het fietsbeleid van 

gemeenten. Extra complexiteit in de regio Stedendriehoek ten opzichte van de drie onderzochte 

casussen wordt veroorzaakt door het feit dat de regio in twee provincies ligt, waarbij de provincie 

Gelderland een hogere ambitie heeft met betrekking tot de fiets dan de provincie Overijssel. Het 

congrueren van doelstellingen is dus niet enkel tussen de verschillende gemeentelijke doelstellingen 

noodzakelijk, maar ook tussen provinciale doelstellingen. 

Tussen de verschillende gemeenten zijn er ook verschillen in fietsbeleid. Zo stelde de gemeente 

Apeldoorn: ‘We willen alle modaliteiten faciliteren en de fiets zit daarin. We hebben niet echt 

uitgesproken fietsbeleid als in we gaan alles omgooien.’ (#S1). Ook de gemeente Voorst zegt een 

duidelijke afweging te maken met alle verschillende modaliteiten:  

En dan merk je wel een beetje het verschil tussen een stad en een plattelandsgemeente, dat in 

de stad kun je misschien wat meer solitair voor een doelgroep kiezen, terwijl wij vooral bij de 

gemeente duidelijk de verschillende belangen afwegen. (#S2) 

 

Dit terwijl bijvoorbeeld een kleinere gemeente als Lochem veel meer focust op de fiets: ‘Lochem die 

wil fietsen stimuleren’ (#S5). Ook Deventer kent een sterk fietsbeleid en streeft er zelfs naar om in 

2015 tot de top 3 van middelgrote steden in Nederland te horen als het gaat om het gebruik van de 

fiets (www.deventer.nl). De fiets dient daar de belangrijkste vervoerswijze te zijn voor verplaatsingen 

binnen de stad (#S4).  

 

Congruentie tussen de verschillende ambities op het gebied van de fiets van gemeenten zal niet 

voldoende zijn. De gemeenten kennen namelijk ook verschillende andere doelstellingen en 

beleidsvisies. De uitdaging daarbij is om gemeenten in het regionale belang te leren kijken. ‘Je ziet 

een gemeenteraad, kijkt toch vaak eerder lokaal, en zeker als er financiële problemen zijn, zijn ze 

minder geneigd om op te schalen en op regionaal niveau te kijken.’ (#S3). Het is daarbij de taak aan 

de procestrekker om de verschillende partijen op regionale schaal te leren kijken. De regio heeft 

inmiddels een projectleider aangesteld voor het realiseren van de fietsruggengraat. Deze rol wordt 

uitgevoerd door de heer Hendriksen van de gemeente Lochem. Dit  betekent dat de regio er niet voor 

heeft gekozen om een externe procestrekker in te schakelen, terwijl dat juist voor continuïteit in het 

proces kan zorgen en in kan spelen op bestuurlijke veranderingen. Bij andere processen bleek de rol 

van het inschakelen van een externe procesmanager van toegevoegde waarde. Het niet kiezen voor 

een externe procestrekker kan leiden tot een belangenverstrengeling door een dubbelrol. 

Doordat de projectleider uit een kleinere gemeente komt (die gemeenten die in de meeste gevallen 

minder meerwaarde van een fietssnelroute zien), ervaren sommige actoren dit als positief voor het 

beleidsproces: ‘Het is wel een voordeel dat Roland zegmaar vanuit Lochem daarop zit, dus dat is een 

gigantisch pluspunt’ (#S3).  

 

In het proces naar het regionale denken ontstaat de mogelijkheid tot het opspelen van tegenstrijdige 

belangen en conflict.  

Waar je naartoe moet is een denken in het grotere belang. (….) Dus het is echt een proces 

waarin iedereen gelijkwaardig is, en waar je als projectleider ook heel erg in moet zoeken naar 

het maximale haalbare waarbij iedereen laat maar zeggen aangesloten blijft. (#S5) 
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Daarom is het belangrijk te proberen een deel van de eigen lokale belangen te integreren in het 

proces. Dit is nodig om gemeenten het gevoel te geven dat een fietssnelroute een meerwaarde heeft 

voor hen. Elke gemeente heeft een eigen belang, zoals de gemeente Voorst de groenkwaliteiten van 

de gemeente vooropstelt:  

Je moet rekening houden met de bestaande situatie en kwaliteiten. En bestaande kwaliteiten in 

Voorst zijn groenkwaliteiten. Daar zit een spanningsveld. (….) Voorzieningen moeten wel 

passen binnen de omgeving. (#S2) 

 

De gemeente Lochem ziet graag dat zijn eigen kernen worden aangedaan:   

Nou, hij moet zo liggen dat de fietsers uit Gorssel, Eefde en Epse er ook gewoon gebruik van 

gaan maken. Kijk, als ie zo ligt dat de huidige route langs de N348 gebruikt gaat worden, is de 

vraag in hoeverre Lochem wil investeren in een route die nauwelijks toegevoegde waarde heeft 

voor de eigen inwoners. (#S5) 

 

Bestuurlijk commitment 

De regio Stedendriehoek zal net als in de onderzochte beleidsprocessen een ‘gideonsbende’ 

aanstellen. Partijen die daarin zitting willen nemen zijn de desbetreffende gemeenten met betrekking 

tot die deelroute uit de fietsruggengraat en een provinciale vertegenwoordiger van de Fietsersbond 

(#S2; #S5; #S7). Gezien de eerste twee routes in de regio Stedendriehoek in twee provincies zal 

worden aangelegd zal ook de provincie een plaats moeten innemen in de gideonsbende. Of zij dit ook 

van plan zijn is echter nog niet duidelijk. 

Tussen de verscheidene afgevaardigden van de gemeenten vindt al langer samenwerking plaats, wat 

een basis vormt voor vertrouwen binnen het proces (Van der Wijk, 2012). Het is voor de 

Stedendriehoek van belang dit onderlinge vertrouwen te bewaren, onder andere met het oog op 

toekomstige regionale maatregelen. Het vertrouwen tussen partijen is daarbij uitgesproken in de 

regionale fietsvisie (Van der Wijk, 2012). Doordat in de fietsvisie nog veel begrippen open zijn gelaten, 

dient er goed op gelet te worden dat naarmate het proces vordert er geen fricties ontstaan door 

verschillende percepties die gemeenten hebben. De regio moet op zoek gaan naar gelijkenissen 

tussen de gemeenten. Zo is de gehele regionale visie gericht op het verbeteren en versterken van het 

vestigingsklimaat in de regio (Van Uum, 2013, p.18). Vanuit die basis kunnen de gemeenten 

bijvoorbeeld te werk gaan. Ook zijn er verschillende gemeenten die aangeven een afweging te maken 

met overige modaliteiten. De fietssnelroute mag daarbij niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van 

de auto (#S1; #S3). Daarbij geeft de gemeente Zutphen ook aan: ‘Eerst kijken wat vanuit je 

vakdiscipline wenselijk is en wat wil je hebben (…) en dan weer zien in hun totale context’ (#S3).  

Ondanks de aanwezigheid van een basis van vertrouwen, blijken er wel enkele scheurtjes in te zitten. 

Het is daarom noodzakelijk in het proces ruimte te vinden voor gemeenten om hun eigen belangen 

kwijt te kunnen in het project. Zo spreekt Voorst de angst al uit: ‘Wij zullen wel niet zo heel erg 

aantrekkelijk vanaf moeten komen’ (#S2). Het vertrouwen bij de gemeente Lochem toont ook fragiliteit: 

‘Maar nu wordt er vaak over ons gesproken zonder ons’ (#S6). Daarbij geeft de projectleider van het 

project ook aan: ‘Een hele belangrijke in de bestuurlijke samenwerking vind ik gewoon openheid. 

Vertrouwen naar elkaar toe en openheid van belangen’ (#S5).  

Samenwerking is nodig voor afstemming op het inhoudelijke aspect, waarbij er kansrijke relaties 

worden onderzocht (#S1; #S4). De partijen moeten een gelijkwaardige rol ten opzichte van elkaar 

hebben (#S1; #S3; #S5). Dat kan worden bereikt als iedereen zijn belangen open op tafel legt. Het 

wordt dan mogelijk om op een transparante manier het regionale belang tegenover het lokale belang 

af te wegen (#S5). 

Alle partijen zijn het er daarom over eens dat het een collectief project dient te worden: ‘Volgens mij is 

het vanuit het geheel goed om te zorgen dat het een collectief project is’ (#S1). 

‘Ik denk dat we wel gezamenlijk moeten opzetten, van dit beleidsplan hebben we vastgesteld met 

elkaar, dit is wat we willen’(#S2).   
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Het is momenteel de vraag of er voldoende bestuurlijke wil is voor een fietssnelroute. Het wordt wel 

genoemd als een van de redenen waardoor het de eerste keer bij de route tussen Deventer en 

Apeldoorn is misgelopen:  

En ik denk dat daar in de aanloop naar de fietssnelweg, dat daar niet voldoende duidelijkheid 

was tussen Deventer, Voorst en Apeldoorn van wat is nou een fietssnelweg? Wat verstaan we 

eronder en hoe willen we het zien? (#S2) 

 

Meerdere actoren geven aan dat voornamelijk het meekrijgen van bestuurders en het creëren van 

eigenaarschap belangrijk zal zijn. Er dient bestuurlijk te worden vastgesteld: ‘Waar willen we het en 

wat willen we?’ (#S2). Dat kan worden geconcretiseerd door voorbeelden van fietssnelroutes elders: 

‘Maak daar een foto van, van dit is wat we denken’ (#S2). In de uitwerking dienen er telkens kleine 

stapjes te worden genomen. Die stappen moeten telkens bestuurlijk vast worden gelegd (#S2). De 

gemeente Lochem heeft hetzelfde idee en gaat uit van drie momenten van vastlegging, te weten ‘een 

uitgangspuntennotitie met de precieze ambitie en kwaliteitseisen, een tracéafweging en afspraken 

over de inrichting en de financiering’ (#S5). 

Door op deze wijze regelmatig terugkoppeling te geven aan de verschillende gemeenteraden, wil men 

proberen voldoende te communiceren en bestuurders mee te krijgen in het verhaal. Op die manier kan 

de samenwerking telkens worden vastgelegd en geformaliseerd. De regio heeft daarmee meer 

vastlegging voor ogen dan dat er bij de onderzochte projecten is gebeurd. Dit kan wellicht problemen 

op dit vlak voorkomen. 

De gemeenten kijken op langere termijn, waardoor de tijd niet maatgevend zal zijn (#S3; #S4; 

Fietsteam Stedendriehoek, persoonlijke communicatie, oktober 2013). Dat er een kans is dat er 

bestuurlijke veranderingen optreden in het proces wordt niet per se gezien als een probleem. ‘Juist 

omdat je een langere tijdzone hebt gaat de politieke gevoeligheid ervan af denk ik. En dan kan je het 

wat neutraler beschouwen.’ (#S4). 

 

Actoren 

De actoren die een rol kunnen gaan spelen in het proces in de regio Stedendriehoek zijn al deels 

behandeld bij het vorige aspect, bestuurlijk commitment. In de gideonsbende zullen in ieder geval de 

drie gemeenten van de desbetreffende route plaatsnemen. Daarnaast is het aan te raden om een 

provinciale vertegenwoordiger van de Fietsersbond zitting te laten nemen in de gideonsbende. ‘In 

eerste instantie denk ik dat we heel snel het contact moeten zoeken met de Fietsersbond. Die zullen 

het belang van de fietssnelroute heel snel omarmen’ (#S5). Het is handig om vertegenwoordigers van 

de twee provincies in te schakelen. Niet alleen met het oog op het verkrijgen van subsidie, maar ook 

voor afstemming tussen de verschillende visies van de provincies. Die groep zal het tracé (voorlopig 

ontwerp), de uitgangspunten en de kostenverdeling moeten uitwerken en draagt verantwoordelijkheid 

voor de communicatie binnen en buiten het proces.  

Bij het in beeld komen van bepaalde tracévarianten is het aan de regio om contact op te nemen, liefst 

nog voor de vaststelling van het tracé, met partijen die een aandeel van de grond op een mogelijk 

tracé, teneinde het proces open te houden en tegenstand te voorkomen. Niet alleen grondeigenaren 

zijn belangrijk, ook de dorpsraden komen hier in beeld. De gemeenten zien het nut in van het tijdig 

betrekken van dorps- en wijkraden in het proces.  

In ieder geval de drie gemeenten en de regio en ook de lokale fietsersbonden. Ook wel de 

betreffende dorpen of wijkraden. Al is het maar om ze mee te nemen in het proces van 

nadenken en goodwill te kweken. (#S1) 

 

In die zin kunnen we hun, samen met hun [Fietsersbond] zeg maar, optrekken richting 

dorpsraden en dat soort partijen. Zelf als ik kijk naar de gemeente Lochem, zijn de dorpsraden 

toch wel partijen die we heel vroeg in het proces zouden willen gaan betrekken, in de hoop dat 

dorpsraden een wat hoger niveau als seq. hun eigen achtertuin kijken. En dan zie ik de 

dorpsraden dus zo een rol hebben in de inschatting van waar ligt weerstand en waar ligt de 

route zo dat de meeste fietsers er redelijk gemakkelijk gebruik van gaan maken. (#S5) 
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De dorpsraden zelf geven aan geen opgelegd plan te willen. De dorpsraden willen op het gebied van 

routekeuze meedenken (#S9). ‘De dorpsraad wil in vroeg stadium meedenken. Zeker als het gaat om 

routekeuzes en veiligheid’ (#S10). Zij kunnen dan bijvoorbeeld de rol van een klankbordgroep 

innemen. Op die manier hoeven die partijen niet over voor hun onrelevante zaken mee te denken, 

terwijl ze wel hun input kunnen leveren in de routekeuze. 

Ook de lokale Fietsersbond zegt graag op de hoogte gehouden te worden en betrokken te worden in 

het maken van de keuze voor het traject. ‘Ja ik denk dat als het Deventer Zutphen betreft, dan denk ik 

dat beiden clubs, in Zutphen en in Deventer gewoon betrokken willen worden bij welke route je kiest’ 

(#S8). Daarbij hebben dorpsraden en fietsersbonden veelal gedetailleerde kennis over het gebied en 

‘over waar zaken verbeterd kunnen worden of gewijzigd moeten worden’ (#S8). Door de 

maatschappelijke achterban van de Fietsersbond en de dorpsraden, kunnen zij een verbinding leggen 

tussen burgers en de gideonsbende.  

 

Na vaststelling van het voorlopig ontwerp vindt de gemeentelijke uitwerking plaats. Hierin worden 

gemeenten regelmatig vrij gelaten hun eigen aanpak te kiezen in het uitwerken van het voorlopig 

ontwerp naar het definitief ontwerp. Op deze schaal kan elke gemeente op zijn eigen manier 

betrokkenheid van dorps- en wijkraden, fietsersbonden, burgers, grondbezitters en overigen regelen. 

Door verschillen tussen de culturen van gemeenten zal de aanpak van de gemeenten in elke 

gemeente anders zijn.  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

6.4 CONCLUSIE 
Te betrekken actoren in het beleidsproces over fietssnelroutes in de regio Stedendriehoek zijn naast 

de desbetreffende gemeenten, de provincies en de Fietsersbond partijen die een plaats zouden 

moeten innemen in de gideonsbende in het proces. Deze actoren en enkele van de dorpsraden in de 

regio, zijn geïnterviewd en hebben hun mening gegeven over hun definitie van een fietssnelroute, hun 

belangen en hun visie met betrekking tot het proces.  

De regio Stedendriehoek zet in op het versterken van het vestigingsklimaat van de regio. Om dat te 

bereiken heeft de regio vier pijlers vastgesteld, waaronder bereikbaarheid. De regio ziet op dat gebied 

relatief overheidsgestuurde beleidsprocessen, waarbij de discussie wel open blijft voor inbreng van 

andere partijen.  

Dit hoofdstuk maakte een koppeling tussen de belangen die in de regio Stedendriehoek leven en de 

vijf aspecten die gevonden zijn aan de hand van de analyse van de succes- en faalfactoren. Aan de 

hand daarvan kunnen volgende uitdagingen voor de regio Stedendriehoek worden geformuleerd.  

Doordat het concept fietssnelroute nog in ontwikkeling is, is het van belang om op zoek te gaan naar 

een duidelijke probleemstelling (nut en noodzaak). Er heerst ook onduidelijkheid over de precieze 

vormgeving van een fietssnelroute. De verdere ontwikkeling van het concept in de toekomst kan 

daarbij verschillen van het concept zoals het nu is. Het CROW is momenteel bezig met het verder 

uitwerken van het concept. Voor de regio Stedendriehoek is het van belang samen een ambitieniveau 

vast te stellen. Dit kunnen zij het best doen naar gelang de potentie die zij hebben laten berekenen op 

bepaalde kansrijke relaties. Op het moment dat het verder uitgewerkte concept door het CROW dan 

uitkomt kan de regio zich daaraan meten. Wijkt de regio met zijn ambities te veel af, dan kan het twee 

keuzes maken, namelijk of aanpassing van de regionale ambitie, of afstappen van het concept 

fietssnelroute.  
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Naast de verdere uitwerking van het concept is een andere vraag met betrekking tot de toekomst van 

het concept of er nieuwe subsidies beschikbaar zullen komen. Zonder de beschikbaarheid van 

subsidies vanuit hogere overheidsinstanties neemt de kans van slagen van een dergelijk project 

exponentieel af. Mochten er wel nieuwe subsidies beschikbaar komen, dan is een tweede vraag hoe 

men de financiële verdeelsleutel opstelt. Dit leidt regelmatig tot problemen door verschillen tussen 

gemeenten. De oplossing ligt in het van tevoren maken van financiële afspraken. Daarbij dient 

allereerst een verdeelsleutel te worden opgesteld ‘op basis van…’. Wanneer gemeenten van tevoren 

openheid geven over het maximale budget dat zij beschikbaar hebben voor dit project, wordt het 

wellicht mogelijk in te spelen op eventuele veranderingen in de kostenraming. Daarbij dient een 

onderscheid te worden gemaakt tussen mogelijk budget bij eenmalige aanleg en mogelijk budget bij 

gefaseerde aanleg op de langere termijn. Langere termijn geeft gemeenten namelijk de mogelijkheid 

om te sparen. Op het moment dat er een tekort dreigt te ontstaan in financiële middelen, kan dit op 

een aantal manieren worden opgelost. Er kan worden gezocht naar andere mogelijkheden, zoals 

meeliften op andere projecten of kijken in andere potjes om aan geld te komen. Het kan ook worden 

afgesproken een lager ambitieniveau te realiseren en geen ‘fietssnelroute’ aan te leggen.  

Wanneer er fricties ontstaan tussen gemeenten over bijvoorbeeld de financiën, blijkt het belangrijk de 

gemeenten met een lagere ambitie met betrekking tot de fiets mee te nemen in het regionale belang.  

Dit kan op twee manieren. Enerzijds kan de fietssnelroute gekoppeld worden aan andere regionale 

belang, waardoor het voor andere gemeenten aantrekkelijker wordt om in het ene te investeren. De 

regio Stedendriehoek onderscheidt zich door de nabijheid van verschillende kwaliteiten. Door op die 

verschillende kwaliteiten in te spelen kan het voor sommige gemeenten die een fietssnelroute niet 

zozeer noodzakelijk vinden toch aantrekkelijker worden om te investeren in een fietssnelroute, omdat 

het andere kwaliteiten versterkt. Anderzijds kunnen de lokale belangen van een gemeente worden 

gekoppeld aan de fietssnelroute, zoals het versterken van de landschappelijke kwaliteit van een 

gebied.  

De regio Stedendriehoek zal een groep van ‘uitwerkers’ vormen, die de gideonsbende zullen zijn. Aan 

hen de taak om bestuurlijk commitment te creëren. Op dit moment is namelijk nog niet duidelijk hoe 

groot het enthousiasme van de bestuurders in de regio betreffende dit project is. Daarbij is het aan de 

regio de uitdaging uit te zoeken hoe groot het enthousiasme van bestuurders is en op welke gebieden 

dit enthousiasme op te wekken valt. Dat vraagt zorgvuldig overleg met bestuurders en het ontwikkelen 

van een ‘goed verhaal’ om bestuurders te overtuigen. Daarbij kan de regio voorbeeld nemen aan 

andere routes, om zo te laten zien wat een dergelijke route kan betekenen.  

De regio Stedendriehoek kan het beste het proces opstarten met een gideonsbende bestaande uit de 

betreffende gemeenten, afgevaardigden van de twee provincies en een provinciale vertegenwoordiger 

van de Fietsersbond. Op het regionale niveau kunnen lokale fietsersbonden en de dorpsraden input 

leveren via bijvoorbeeld een klankbordgroep, om op die manier te kunnen meedenken in de 

routekeuze. Op lokaal niveau is elke gemeente vrij zijn eigen aanpak te kiezen voor het ontwerpen van 

de definitieve route.  
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7.1 CONCLUSIES 
Dit laatste hoofdstuk zal antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek. Om die vraag te 

kunnen beantwoorden worden eerst de vijf gestelde deelvragen beantwoord. Na het beantwoorden 

van de hoofdvraag worden in paragraaf 7.2 een aantal aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

Deelvraag 1 

Wat zijn fietssnelroutes en welke kenmerken hebben fietssnelroutes? 

 

Fietssnelroutes zijn gedefinieerd als doorlopende routes van ongeveer 15 à 20 kilometer en van een 

hoge kwaliteit, met zo min mogelijk barrières, zo direct mogelijk tussen plaatsen van herkomst en 

bestemming (Van Esch, e.a., 2013, p.14). Deze definitie laat de ruimte voor verschillende 

interpretaties, waardoor er een discussie gaande is over de eisen waar een fietssnelroute precies aan 

zou moeten voldoen (Van Esch, e.a., 2013, p.16).  

Bij fietssnelroutes moet, naast in de gebruikelijke vijf hoofdeisen (samenhang, directheid, veiligheid, 

aantrekkelijkheid en comfort), ook geïnvesteerd wordt in beleving, ruimtelijke integratie en sociale en 

economische waarde. Een ander aspect dat doorgaans vergeten wordt aan het stimuleren van het 

fietsgebruik is de promotie. Communicatie en marketing zijn belangrijke middelen om het gebruik van 

een fietssnelroute te stimuleren en daarmee het succes van een fietssnelroute te bevorderen.  

Doordat er jarenlang weinig metingen van fietsmaatregelen zijn gedaan, is het ook belangrijk de 

maatregel te monitoren. Dit in verband met onderbouwing van fietsmaatregelen in de toekomst, maar 

ook om te kunnen onderzoeken wat het succes van de maatregel was.   

 

Deelvraag 2 

Wat is kenmerkend voor beleidsprocessen rondom fietssnelroutes elders? 

 

Kenmerkend voor beleidsprocessen is dat ze dynamisch en complex zijn, dat ze een volgtijdelijk en 

herkenbaar verloop hebben en dat er sprake is van wederzijdse beïnvloeding en belangen. Deze 

kenmerken spelen ook op bij beleidsprocessen betreffende fietssnelroutes.  

Dynamiek in beleidsprocessen ontstaat voornamelijk door een tekort aan kennis over fietssnelroutes. 

Partijen ervaren een soort ‘koudwatervrees’, omdat ze zich niet precies kunnen voorstellen wat er gaat 

komen. Daardoor ontstaan er verschillen in percepties van partijen, waarbij het verschil ontstaat door 

de ambitie die partijen hebben met betrekking tot de fiets. Doordat er meerdere partijen moeten 

beslissen over dezelfde route, ontstaat er complexiteit. De mate van complexiteit binnen het proces 

werd vergroot door het ontbreken van een eenduidige probleemstelling waar alle partijen van begin af 

aan achter stonden.  

In alle drie de processen moest een afweging worden gemaakt tussen de technische inpasbaarheid 

van de route en het voldoen aan alle kwaliteitseisen van de route. Deze afweging was enerzijds 

financieel en anderzijds gericht op inpassing in de huidige situatie. In die afweging zijn verschillende 

keuzes gemaakt. Zo heeft de regio Twente besloten geen concessies te willen doen. De overige twee 

casussen deden wel concessies.  

De ontstane complexiteit in processen werd relatief projectmatig aangepakt. Op het moment dat dit 

niet lukte, werden externe partijen ingeschakeld om de onderbouwing van de fietssnelroute te kunnen 

versterken of om de verschillende belangen in één richting te krijgen. Op lokaal niveau bleken kleinere 

gemeenten meer procesmatig te werk te gaan, waar grotere gemeenten een meer projectmatige 

aanpak kenden.  

De agendering van de fietssnelroute op de beleidsagenda vindt plaats door het ontstaan van een 

zogenaamd ‘policy window’. Het volgtijdelijke en herkenbare verloop kenmerkt zich vervolges met het 

feit dat er eerst een regionale vaststelling van het voorlopig ontwerp plaatsvindt en vervolgens een 

gemeentelijke uitwerking op lokale schaal.  

Wederzijdse beïnvloeding tussen verschillende actoren is mogelijk doordat actoren over diverse 

hulpbronnen beschikken. Van die hulpbronnen blijken beslissingsbevoegdheid en geld de 

belangrijkste te zijn, maar ook de hulpbron maatschappelijke achterban moet niet onderschat worden. 
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Wanneer partijen die een maatschappelijke achterban hebben het met het advies eens zijn wordt het 

gemakkelijker bestuurders te overtuigen. 

 

Deelvraag 3 

Welke succes- en faalfactoren kunnen gehaald worden uit vergelijkbare beleidsprocessen van 

fietssnelroutes elders? 

 

In de gedane literatuurstudie bleken er acht succesfactoren en negen faalfactoren te zijn die een rol 

spelen bij samenwerking tussen gemeenten. In de empirie bleken diezelfde factoren ook een rol te 

spelen. De gevonden succes- en faalfactoren konden vervolgens worden teruggebracht tot vijf 

aspecten die een sleutelrol spelen in het beleidsproces omtrent fietssnelroutes.  

Problemen in de beleidsprocessen ontstonden voornamelijk vanuit (een van) drie redenen. Allereerst 

is het concept fietssnelroute nog onvoldoende uitgewerkt. Hierdoor ontbreekt het aan een duidelijk nut 

en noodzaak en door ruimte in de definitie streeft men in het beleidsproces een vaag doel na. Dit 

bemoeilijkt het creëren van draagvlak bij bestuurders, waardoor er fricties kunnen ontstaan in het 

proces.  

Tweede is dat een dergelijk project meestal niet volledig door de gemeenten zelf bekostigd kon 

worden. Daarom is het nodig om steun te krijgen, bijvoorbeeld door middel van subsidies. Daarbij 

moet er vaak een verdeelsleutel worden afgesproken. De meest succesvolle verdeelsleutel die daarin 

is gebleken is op basis van potentie. Een verdeelsleutel is nodig om de derde reden. 

Door complexiteit van de regionale schaal, namelijk het aanwezig zijn van meerdere beslissers met 

elk een eigen perceptie op de fietssnelroute, is het van belang bestuurders te leren op het regionale 

niveau kijken. Verschil in ambities zorgt voor frictie in het proces en kan ook tot financiële problemen 

leiden. Daarbij is het belangrijk lokale belangen te verenigen met het regionale belang. Verder blijkt 

dat een aparte procestrekker dit belang beter kan overbrengen naar gemeenten en dat het meenemen 

van externen om bestuurders te overtuigen hulpvol kan zijn.  

Om tot succes te komen is het creëren van bestuurlijk commitment van wezenlijk belang. Bestuurders 

moeten worden meegenomen in het verhaal. In het binden van de bestuurders blijken persoonlijk 

enthousiasme en overtuigingskracht, communicatie en voldoende afstemming belangrijk. 

Ten slotte bleek een extra succesfactor: het op tijd betrekken van de juiste actoren. Op het regionale 

niveau dienen daarbij een aantal actoren te worden betrokken in de gideonsbende (gemeenten, 

provincie en Fietsersbond) en andere actoren met een regionaal belang. Die tweede kunnen 

eventueel ook een rol innemen in een klankbordgroep (zoals dorpsraden). Verder is, 

situatieafhankelijk, het belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden in ieder geval geïnformeerd 

worden, bij voorkeur voor dat er keuzes zijn gemaakt.  

 

Deelvraag 4 

Welke actoren en gekoppelde belangen spelen er in de regio Stedendriehoek ten aanzien van de 

keuze en implementatie van fietssnelroutes? 

 

In de regio Stedendriehoek zijn de belangrijkste aanwezige actoren de drie gemeenten waarbinnen de 

route komt te liggen, de twee provincies, de Fietsersbond en de dorpsraden. Die partijen hebben 

verschillende belangen. Wat betreft de route tussen Deventer en Apeldoorn laten de gemeente 

Apeldoorn en Voorst duidelijk weten een afweging te maken tussen alle vervoersmodaliteiten en ook 

met bijvoorbeeld groenkwaliteiten. Dit terwijl de gemeente Deventer juist erg ambitieus is op het 

gebied van de fiets en de fietssnelroute juist groot wil aanzetten. Bij de route tussen Deventer en 

Zutphen liggen de belangen voor een fietssnelroute iets meer op een lijn. Daar is ook Lochem erg 

uitgesproken voor de fiets vanuit hun duurzaamheidbeleid bekeken. De dorpsraden van die gemeente 

gaan daarin mee. Zutphen ziet daarbij de route wel als een kans, maar vindt ook dat het niet ten koste 

mag gaan van de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer op de hoofdweg.  

Het belang van de Fietsersbond is dat er goed gefietst kan worden en dat fietssnelroutes aan de 

kwaliteitseisen voldoen.  
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Deelvraag 5 

Met welke uitdagingen dient de regio Stedendriehoek rekening te houden in de vormgeving en aanpak 

van het beleidsproces met betrekking tot de mogelijke aanleg van enkele fietssnelroutes?  

 

Er kunnen voor de regio Stedendriehoek een aantal uitdagingen geformuleerd worden, waar de regio 

in de vormgeving en aanpak van het beleidsproces rekening mee dient te houden. Deze uitdagingen 

sluiten aan op de vijf aspecten zoals gevonden in deelvraag 4.  

Een eerste uitdaging voor de regio Stedendriehoek is het op zoek gaan naar een adequate 

probleemstelling. Deze probleemstelling staat nu vastgesteld op het verbeteren van de bereikbaarheid 

van de drie steden. Taak aan de regio is om de probleemstelling zo uit te werken dat een 

fietssnelroute noodzakelijk is om aan te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door het te koppelen aan de 

regionale visie en daarbij in te spelen op de vier pijlers waar de regionale visie op in zet. Zo draagt 

een fietssnelroute niet enkel bij aan de bereikbaarheid van de regio, maar is één van de voordelen 

van fietsmaatregelen dat dit ook de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd. Op die manier kan het 

belang van een fietssnelroute door middel van een beargumenteerd verhaal worden versterkt.  

Ten tweede moet de regio vroeg in het proces op zoek gaan naar mogelijkheden om subsidie te 

verkrijgen evenals op zoek gaan naar een financiële verdeelsleutel. Het vaststellen van een financiële 

verdeelsleutel op basis van potentie bleek daarin de meest succesvolle verdeling. Er moet welk in de 

gaten gehouden worden dat de verdeling enigszins in evenwicht blijft. Het is dus nodig eerst de 

potentie van bepaalde routes uit te zoeken. Verder is het aan elke gemeente uit te zoeken hoeveel 

budget zij bereid denken te hebben voor investeren in de route, zowel bij uitwerking op de korte 

termijn als op de langere termijn.  

Derde uitdaging is het koppelen van de fietssnelroute aan andere belangen, zowel op regionaal als 

lokaal niveau, om op die manier partijen mee te krijgen in het lokale belang. Het landschappelijk 

inpassen van een bepaalde route kan ertoe bijdragen dat de landschappelijke kwaliteit binnen een 

gemeente intact blijft of zelfs verbeterd wordt en dat het landschap binnen de gemeenten beter 

ontsloten wordt. Wanneer gemeenten lagere ambitie hebben met betrekking tot de fiets, kan er door 

deze koppeling toch een belang worden gevonden bij die gemeenten met betrekking tot een 

fietssnelroute.  

Een vierde uitdaging is het creëren van bestuurlijk commitment. In de regio Stedendriehoek zal eerst 

moeten worden bepaald hoe groot het enthousiasme is onder de bestuurders. Aan de hand daarvan 

weet de regio in hoeverre bestuurders, en welke bestuurders geënthousiasmeerd moeten worden. 

Enthousiasme kan ontstaan door het hebben van een ‘goed verhaal’ en door het concretiseren van 

het project, het tastbaar maken van het project.  

De laatste uitdaging is het vinden van een goede manier om partijen bijtijds te betrekken. Dit geldt 

voornamelijk voor het betrekken van grondeigenaren en maatschappelijke belangenorganisaties. In de 

fase waarin verschillende tracés mogelijk zijn is het van belang in overleg te gaan met grondeigenaren 

en deze te informeren. Wanneer een bepaalde grondeigenaar een aanzienlijk of cruciaal stuk grond 

bezit, moet de regio een afweging maken of de rol van die partij in het proces niet groter moet worden 

gezien de afhankelijkheid van de partij. Het betrekken van maatschappelijke belangenorganisaties 

binnen de gideonsbende kan zorgen voor extra complexiteit. De uitdaging voor de regio is daarom om 

een afweging te maken welke belangenorganisaties op welke manier te betrekken. Ook communicatie 

met bewoners is van belang. Het NIMBY-effect dat door het termgebruik ‘fietssnelroute’ ontstaat dient 

men door goede communicatie zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Hoofdvraag 

Hoe kan het beleidsproces rondom de mogelijke aanleg van enkele fietssnelroutes in de regio 

Stedendriehoek het beste worden vormgegeven en zodanig aangepakt dat er zoveel mogelijk 

rekening wordt gehouden met de betrokken belangen en dat de kans op succesvolle implementatie 

wordt gemaximaliseerd?  
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Op basis van dit onderzoek kunnen er een aantal adviezen worden geformuleerd waar de regio 

Stedendriehoek in het beleidsproces betreffende de aanleg van enkele fietssnelroute rekening mee 

zal moeten houden.  

In de vormgeving van het proces zal er een projectleider aanwezig moeten zijn die het proces stuurt 

en coördineert. Deze projectleider is al gekozen en zal niet extern worden aangetrokken. Om 

belangenverstrengeling binnen het proces te voorkomen is het aan te raden aan de regio om een 

aparte vertegenwoordiger voor de gemeente Lochem in te zetten.  

De projectleider stelt een groep van ‘uitwerkers’ samen, de gideonsbende. In de gideonsbende zal de 

regio in elk geval telkens de drie gemeenten moeten meenemen. De groep kan worden aangevuld 

met - bij een route op grondgebied van twee provincies - afgevaardigden vanuit de provincies en 

afgevaardigden van de provinciale Fietsersbond. Die partijen kennen namelijk een belang op 

regionaal niveau. Daarnaast is het aan te raden om partijen met een kleiner belang die wel willen 

meedenken in de routekeuze in de vorm van een klankbordgroep te betrekken. Op die manier wordt 

het om binnen de gideonsbende tot overeenstemming te komen minder complex en kunnen die 

partijen wel de input leveren die ze willen leveren. Dit is namelijk ook wat de dorpsraden aangeven 

zelf te willen. Tenslotte moet de regio nagaan of er route varianten zijn waarbij er grote delen van de 

grond door particulieren in bezit zijn. Wanneer dat het geval is, is het verstandig deze partijen ook te 

betrekken.  

 

In de uitwerking van de fietssnelroute staat de regio voor een aantal uitdagingen. Er dient overleg 

plaats te vinden waarin een aantal zaken afgebakend zullen moeten worden.  

Allereerst zal de regio de potentie van enkele potentiële routes moeten laten bepalen. Daarvoor 

kunnen zij het beste een extern bureau inhuren die kennis en expertise bezit op het gebied van 

dergelijke berekeningen. Op basis van de gevonden potenties zal de gideonsbende moeten 

afstemmen welk ambitieniveau zij nastreven. Het is mogelijk dat er tussen de negen routes van de 

fietsruggengraat verschillen in potenties zit. De regio zal daarom verschillende ambitieniveaus moeten 

afspreken. In het afspreken van het ambitieniveau dienen zij aan te sluiten op de huidige 

ontwikkelingen van het concept en toekomstige ontwikkelingen in de gaten te houden. Wanneer er 

een duidelijk onderscheid ontstaat tussen het concept ‘fietssnelroute’ en het ambitieniveau dat de 

Stedendriehoek in gedachten heeft, dient de Stedendriehoek of af te stappen van het concept of zijn 

ambitieniveau aan te passen. In het bedenken van het ambitieniveau is het aan te raden ruimte open 

te houden om het niveau in een later stadium in het proces bij te kunnen stellen naar aanleiding  van 

eventuele ontwikkelingen. Het ambitieniveau bevat uitgangspunten en ontwerpeisen.  

Om het ambitieniveau bestuurlijk te kunnen verkopen is het echter belangrijk ook een ‘goed verhaal’ te 

construeren waaruit het nut en de noodzaak van een fietssnelroute blijkt. Daarin dient de meerwaarde 

te worden aangetoond van een fietssnelroute. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door middel 

van een maatschappelijke kosten batenanalyse en door de resultaten met betrekking tot het 

potentieonderzoek te tonen. De meerwaarde kan ook worden aangetoond met concrete voorbeelden. 

Die voorbeelden kunnen dan resultaten van andere fietssnelroutes zijn of illustraties van hoe een 

fietssnelroute er in werkelijkheid uitziet, maar kan ook zijn dat men bij een potentiële route gaat kijken. 

De meerwaarde van een fietssnelroute hoeft niet enkel te worden uitgedrukt in cijfers en gebruikers. 

Men kan dit ook koppelen aan sommige regionale belangen. Het is misschien wel mogelijk dat een 

fietssnelroute leidt tot een verbeterde ontsluiting van het landschappelijke gebied van de regio, het 

koppelen van utilitaire en recreatieve fietsroutes of een verbeterde leefbaarheid. Het is aan de regio 

Stedendriehoek een poging te wagen om dergelijke aspecten te koppelen aan het belang van een 

fietssnelroute.  

Wanneer de gideonsbende het met elkaar eens is geworden over het ambitieniveau van de route en 

over de meerwaarde van een dergelijke route, zullen zij dit moeten zien te verkopen aan de 

bestuurders. Mochten de bestuurders het niet eens zijn met dit advies, is het aan de gideonsbende dit 

verder uit te werken totdat de bestuurders hierover een akkoord bereiken. Bij akkoord kan dit 

bestuurlijk worden vastgelegd.  
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De volgende stap is dan het zoeken naar een financiële verdeelsleutel. De gideonsbende gaat op 

zoek naar eventuele subsidies en probeert een schatting te maken hoeveel dit kan opleveren. De 

ambtenaren van de gemeenten gaan na hoeveel de gemeenten bereid zijn te investeren in een 

dergelijke route met een dergelijk ambitieniveau. Hierin moet een onderscheid worden gemaakt 

tussen budgetten bij gefaseerde aanleg met mogelijkheid tot sparen (lange termijn) en budgetten voor 

directe aanleg (korte termijn).  

In de eerder gedane potentiestudie is zal ook een eerste kostenraming worden gemaakt. Aan de hand 

daarvan is het aan gemeenten om tot een kostenverdeling te komen en manieren te vinden om 

eventuele financiële tekorten op te vullen. Zodra de gideonsbende de financiële verdeelsleutel rond 

heeft kan het advies hierover langs de bestuurders. De bestuurders moeten daar vervolgens weer een 

besluit over nemen en moeten dit bestuurlijk afkaderen.  

 

Wanneer ook de financiële verdeling is vastgelegd, is de samenwerking al relatief sterk 

geformaliseerd. Dit geeft vervolgens de mogelijkheid om binnen die afspraken op zoek te gaan naar 

de ‘beste’ route. Mochten er naar aanleiding van de potentiestudie routes over een groot gebied van 

een grondbezitter lopen, is het wellicht verstandig deze meteen te informeren over de mogelijke keuze 

voor deze route. In deze fase is het informeren van eventuele omwonenden aan een route ook 

toepasselijk, zodat zij nog voor het besluit genomen is, weten wat er mogelijk gaat gebeuren. Voordat 

de keuze gemaakt kan worden zal er opnieuw moeten worden teruggekoppeld naar eventuele 

ontwikkelingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden in de uitwerking van het concept 

‘fietssnelroute’. 

In de keuze voor de route kan de klankbordgroep input leveren. In deze groep zitten voornamelijk 

partijen met veel kennis over het gebied en zij kunnen daarin gedetailleerde adviezen geven. In de 

afweging van de keuze worden de potentie, de kruisingen met andere modaliteiten, de kosten en 

eventuele andere redenen die voor de regio bijdragen aan het nut en de noodzaak van een dergelijke 

route meegewogen. Ook wanneer deze keuze is gemaakt, zal de gideonsbende het advies weer 

moeten voorleggen aan de bestuurders. In dit advies moet de gideonsbende ook een keuze hebben 

gemaakt in het adviseren van een eenmalige of een gefaseerde aanleg. In deze fase kan het 

meenemen van een externe partij om de raden te overtuigen van het advies worden overwogen. Dit 

om de onderbouwing sterker te laten overkomen en te laten zien dat de route een maatschappelijk 

achterban kent.  

 

Wanneer dit alles door alle gemeenteraden afzonderlijk is vastgesteld, is het aan de gemeenten zelf 

om van het vastgestelde voorlopig tracé een definitief ontwerp te maken. Daarbij is veel flexibiliteit 

mogelijk en kunnen gemeenten hun eigen aanpak kiezen. De gemeenten zijn dan zelf 

verantwoordelijk voor het realiseren van het genomen besluit. 

De rol van de gideonsbende is om op zoek te gaan naar subsidies en overige financiën en om toe te 

zien in de voortgang van de realisatie van de route.  

 

7.2 AANBEVELINGEN 
Een aanbeveling die gedaan kan worden voor de Stedendriehoek is om de gedane adviezen in acht te 

nemen en mee te nemen in hun proces. Ook andere regio’s die eventueel een fietssnelroute aan 

willen leggen kunnen een voordeel opdoen door te inventariseren welke van de adviezen uit dit 

onderzoek van toepassing zijn op hun beleidsproces. Voor het doen van vervolgonderzoek kunnen de 

volgende aanbevelingen worden gedaan.  

 

Aanbeveling: onderzoek verschil tussen regio’s  

In dit onderzoek zijn er drie casussen van fietssnelroutes onderzocht die zijn gekozen uit de 24 routes 

die er in Nederland momenteel zijn of worden aangelegd. Daardoor kan dit onderzoek geen volledig 

beeld geven van beleidsprocessen over fietssnelroutes in Nederland. Ondanks dat sommige van de 

gegeven adviezen in dit onderzoek ook voor andere nog te realiseren fietssnelroutes kunnen gelden, 

zijn de conclusies niet zonder meer generaliseerbaar. Het is daarom aan te raden dit onderzoek 



87 
 

breder te trekken en meer routes te onderzoeken. In vervolgonderzoek kan er bijvoorbeeld dieper 

worden ingegaan op het verschil tussen wgr-plusregio’s en gewone wgr-regio’s en wat dit voor 

gevolgen heeft voor de aanpak van het beleidsproces van een fietssnelroute.  

 

Aanbeveling: verdere uitwerking concept 

In dit onderzoek bleek dat het concept fietssnelroute nog onvoldoende is uitgewerkt om een sterke 

onderbouwing en inpassing te kunnen doen. Om het concept te versterken en bestendig te maken 

voor de toekomst, is verdere uitwerking van belang. Er dient daarom onderzoek te worden gedaan 

naar de precieze invulling van een fietssnelroute. Hier wordt momenteel een onderzoek naar 

uitgevoerd door het CROW. De kans dat het concept ontwikkelingen blijft doormaken is echter niet 

afwezig, waardoor het concept telkens verder zal moeten worden uitgewerkt en moeten worden 

afgebakend. Het is bij de uitwerking van dit concept van belang het onderscheidend vermogen van 

fietssnelroutes te waarborgen.  

Niet alleen zouden de ontwerpeisen van een fietssnelroute verder moeten worden uitgewerkt. Er moet 

ook op zoek gegaan worden naar een goede onderbouwing voor de nut en noodzaak van een 

fietssnelroute. Daaruit komt de volgende aanbeveling voort.  

 

Aanbeveling: meten is weten 

In dit onderzoek is gebleken dat een goede onderbouwing van fietsmaatregelen moeizaam te vinden 

is. Er is daarom veel getrek en geduw nodig om partijen mee te krijgen om in een dergelijke maatregel 

te investeren. Ondanks dat de fiets in Nederland altijd een plek heeft ingenomen in het verkeer en 

vervoerbeleid, is er toch weinig bekend over de meerwaarde van fietsmaatregelen. Waar in Nederland 

allerlei verkeersmodellen beschikbaar zijn voor de auto, is dit er niet voor de fiets. Volgens Nijland 

heeft dit de volgende reden: ‘Dat komt omdat we eigenlijk heel weinig weten over waarom mensen 

fietsen en waarom ze, wanneer ze niet meer fietsen en wanneer ze wel fietsen. Dat heb je dan 

allemaal nodig om in zo’n model te stoppen.’ (#E3).  

Doordat het in het fietsbeleid ontbreekt aan duidelijke cijfers over effecten van fietsmaatregelen is het 

moeilijk te onderbouwen waarom een fietssnelroute nodig is. De meeste gemeenten weten geen 

duidelijke noodzaak te noemen voor een dergelijke maatregel, waardoor het zoeken van een goede 

onderbouwing veel energie vraagt.  

Er kan daarom worden aanbevolen om onderzoek te doen naar dat wat mensen beweegt om te gaan 

fietsen en om onderzoek te doen naar de effecten van fietsmaatregelen. Ten opzichte van tien jaar 

geleden wordt in toenemende mate onderzoek gedaan naar fietsgebruik en er worden steeds meer 

metingen met betrekking tot fietsgebruik uitgevoerd. Dit wordt deels uitgevoerd door het Fietsberaad 

en ook door Fiets filevrij en de ontwikkelde maatschappelijke kosten batenanalyse voor de fiets. De 

behoefte aan meer monitoren van fietsmaatregelen blijft groot. Het onderzoeken van dergelijke 

maatregelen is van belang om in het vervolg te kunnen komen tot een consequente onderbouwing 

van fietsmaatregelen. 

 

Aanbeveling: regionale blik 

Regionale afstemming van fietsmaatregelen is lang beperkt geweest. Dit uit zich niet alleen in het tot 

voor kort ontstaan van regionale fietsvisies en het opnemen van de fiets in beleidsplannen, maar ook 

in de structuur van sommige fietspadennetwerken. Van ambtenaren en bestuurders wordt verwacht 

om een andere kijk op dit soort problemen te krijgen, namelijk op regionale schaal. Bij dergelijke 

projecten dient daarom niet alleen afstemming binnen gemeentelijke belangen plaats te vinden, maar 

ook tussen verschillende gemeenten met hun belangen. Dit zorgt voor extra organisatie, maar vraagt 

ook een andere manier van kijken van ambtenaar en bestuurder. Het telkens verschuiven van 

gemeentelijke grenzen en het ontstaan van regionale samenwerking toont aan dat de meest efficiënte 

samenwerkingsvorm op het gebied van sommige beleidsvelden niet gevonden is. De efficiëntie van 

regionale samenwerking op het gebied van fietsmaatregelen kan daarbij een aanleiding zijn voor 

vervolgonderzoek.  

De regionale schaal zorgt er daarnaast voor dat er een nieuwe kijk nodig is van gemeenten en dat 

gemeenten anders zullen moeten gaan afwegen, namelijk tussen het regionale belangen en 
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gemeentelijke belangen. Hoe kan die afweging het beste worden gemaakt? Moeten bestuurders die 

twee belangen voor zichzelf afwegen of is het noodzakelijk dat een onafhankelijker persoon een 

dergelijke afweging maakt? Ook dit geeft reden voor vervolgonderzoek. 
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BIJLAGE 1A: INTERVIEWPROTOCOL STEDENDRIEHOEK 
 

Inleiding  

- Voorstellen en korte omschrijving van het onderzoek geven  

- Uitleg over het doel van het interview  

- Vragen of gesprek mag worden opgenomen  

- Mogelijkheid tot inzien interviewverslag en thesis. 

 

Drie onderdelen 

In het gesprek wil ik het over een drietal onderdelen hebben. Allereerst ben ik benieuwd naar uw 

probleemstelling en uw mening over de noodzaak van fietssnelroutes. Vervolgens wil ik graag de 

belangen van de partij in deze kwestie weten. Daarna wil ik ingaan op uw ideeën over het 

beleidsproces. 

 

Fietssnelroute  

Definitie:  

- Wat is volgens jullie een fietssnelroute? 

Nut of noodzaak:  

- Om welke reden zou er een fietssnelroute moeten worden aangelegd?  

 - Haalbaar in regio? 

 

Belangen 

Welke belangen vertegenwoordigen jullie? 

- Wat zien jullie graag wel gebeuren?  

- Wat niet?  

Welke prioriteit kent de fiets voor jullie t.o.v. andere vervoersmiddelen? 

Voor wie wordt de route aangelegd en waarheen?  

- Aansluiting route op welke punten? 

Hoe zien jullie de fietssnelroute in de regio voor je? 

- Welk tracé en waarom? 

- Welke kwaliteit? 

 

Beleidsproces 

Welke partijen zouden betrokken moeten worden? 

 - Waarom? 

 - Wanneer? 

Hoe zien jullie het verloop van het proces voor je?  

 - Welke stappen? 

Wat zou de rolverdeling tussen partijen moeten zijn?  

 - Tussen overheden? 

 - Inspraak organisaties en burgers? 

Welke kansen en bedreigingen zijn er?  

  - Financiering? Hoe verdeling kosten?  

  - Tegenstrijdige belangen? 
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BIJLAGE 1B: INTERVIEWPROTOCOL CASUSSEN  
 

Inleiding  

- Voorstellen en korte omschrijving van het onderzoek geven  

- Uitleg over het doel van het interview  

- Vragen of gesprek mag worden opgenomen  

- Mogelijkheid tot inzien interviewverslag en thesis. 

 

Vier onderdelen 

In het gesprek wil ik het over een viertal onderdelen hebben. Allereerst ben ik benieuwd naar wat jullie 

probleemstelling en mening is over de noodzaak van fietssnelroutes. Vervolgens zou ik graag het 

verloop van het beleidsproces willen weten. Het derde onderdeel is de manier waarop de tracékeuze 

tot stand is gekomen. Uiteindelijk ben ik nog benieuwd naar mogelijke tips die u hebt voor andere 

regio’s en regio Stedendriehoek met zijn structuur.  

 

Fietssnelroute  

Definitie:   - Wat is volgens jullie een fietssnelroute? 

Nut of noodzaak:  - Om welke reden zou er een fietssnelroute moeten worden aangelegd?  

   - Wat was het doel? 

 

Beleidsproces 

Hoe is de totstandkoming van de route procesmatig verlopen?  

 - Schets door de tijd 

Welke partijen warden daarbij betrokken?  

 - Waarom die partijen? 

 - Waarom geen andere partijen? 

Welke belangen speelden er in het proces?  

 - Waren er tegenstrijdigheden?  

 - Hoe is daarmee omgegaan?  

Wanneer zijn keuzes gemaakt?  

 - Wie maakten die keuzes?  

 - Hoe is afgewogen?  

Hoe is de financiering geregeld en hoe is gezorgd dat alle partijen bereid waren om mee te betalen?  

 - Hoe werd het budget verdeeld?  

 - Waar kwam al het geld vandaan?  

 - Speelde budget een rol in de keuze van het tracé of het ambitieniveau van de route?  

 

Tracékeuze 

Hoe is de keuze voor het tracé tot stand gekomen?  

- Welke afwegingen? 

- Welke concessies? 

- Wanneer welke besluiten? 

 

Tips 

Welk advies zou je willen meegeven aan andere regio’s?  

 - Wat waren jullie fouten? 

 - Wat maakte het tot een succes?  

 - Wat waren goede/sterke zetten?  

Hoe zou een regio als Stedendriehoek het moeten aanpakken?  

 - Meekrijgen gemeenten & partijen 

 - Financiering 
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BIJLAGE 1C: INTERVIEWPROTOCOL EXPERTS 
 

Inleiding  

- Voorstellen en korte omschrijving van het onderzoek geven  

- Uitleg over het doel van het interview  

- Vragen of gesprek mag worden opgenomen  

- Mogelijkheid tot inzien interviewverslag en thesis. 

 

Drie onderdelen 

In het gesprek wil ik het over een drietal onderdelen hebben. Allereerst ben ik benieuwd naar wat uw 

rol is in de fietssnelroute wereld en hoe er tegenaan kijkt. Vervolgens zou ik graag uw kijk op het 

verloop van het beleidsproces willen weten. Uiteindelijk ben ik nog benieuwd naar mogelijke tips die u 

hebt voor regio Stedendriehoek met zijn structuur.  

 

Fietssnelroutes 

Wat is uw rol in de fietssnelroute wereld?  

 - Welke kennis? 

Definitie:  

- Wat is volgens u een fietssnelroute? 

- Welke eisen? 

Nut of noodzaak:  

- Om welke reden zou er een fietssnelroute moeten worden aangelegd?  

 

Beleidsproces 

Hoe zou een proces moeten verlopen?  

- Wie zou welke rol moeten spelen? 

- Welke partijen zouden betrokken moeten worden? 

Wat zijn volgens u partijen die het proces nog wel eens kunnen tegenwerken?  

- Hoe daarmee omgaan?  

- Nog andere mogelijke obstakels in proces? Hoe daarmee omgaan?  

 - Belang kleinere gemeenten? 

Hoe is volgens jou het draagvlak voor fietssnelroutes? 

- Hoe het NIMBY-gevoel voorkomen?  

 

FIETSERSBOND:  

Hoe zou moeten worden omgegaan met de aanwezigheid van meerdere fietsersbonden betreffende 

een fietssnelroute? Hoe krijgt dit vorm in het beleidsproces? 

 

BRU:  

Hoe is het beleidsproces bij jullie verlopen? 

Schets door de tijd 

 

Tips  

Hoe zou je adviseren met de financiën om te gaan in een regio zoals Stedendriehoek? 

Wat voor verdere tips heb je voor de regio Stedendriehoek?  
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BIJLAGE 1D: INTERVIEWPARTNERS  

Organisatie Persoon Functie Manier van 

afnemen 

Datum  Verwijzing 

Gemeente Apeldoorn S. Martens Verkeerskundige   

Team Omgevingsrecht & Advies 

Gesprek 23-04-2013 #S1 

Gemeente Voorst C. van der 

Linden 

Senior beleidsmedewerker verkeer en vervoer Gesprek 16-05-2013 #S2 

Gemeente Zutphen T. Lubbers Beleidsmedewerker  

Afd: Stadsbedrijven. Team: Openbare ruimte 

Gesprek 17-04-2013 #S3 

Gemeente Deventer R. Kager adviseur bereikbaarheid team Ruimte & 

Economie 

Gesprek 17-10-2013 #S4 

Gemeente Lochem R. Hendriksen Eerste Medewerker Verkeer en Vervoer | Afdeling 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer 

Gesprek 08-10-2013 #S5 

Gemeente Lochem B-J. Bussink Wethouder Financiën, Economie, Recreatie / 

toerisme, Verkeer en vervoer, Openbaar vervoer 

Gesprek, niet 

opgenomen 

29-10-2013 #S6 

Fietsersbond  G. Mekkes Provinciaal vertegenwoordiger Gelderland Gesprek 04-11-2013 #S7 

Fietsersbond  H. Jolink Fietsersbond Zutphen, Lochem, Voorst Gesprek 24-10-2013 #S8 

Dorpsraad Eefde M. Tielbeke Secretaris Dorpsraad Eefde Via e-mail 25-10-2013 #S9 

Dorpsraad Epse - Joppe A. 

Oosterwegel 

Verkgroep verkeer van de dorpsraad Epse Joppe Via e-mail 10-12-2013 #S10 

Stadsregio Arnhem – Nijmegen S. van Duren Adviseur mobiliteit Gesprek 07-06-2013 #A1 

Gemeente Nijmegen M. te Lintelo Sr. Adviseur Mobiliteit Afdeling Mobiliteit Gesprek, niet 

opgenomen 

28-06-2013 #A2 

Gemeente Cuijk A. Zijlstra Verkeerskundige Afdeling Ruimtelijk Beheer Telefonisch 

gesprek 

20-06-2013 #A3 

Regio Twente M. van der 

Haar 

Beleidsadviseur mobiliteit Gesprek 11-11-2013 #T1 

Gemeente Borne J. Wissink Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer Gesprek 18-10-2013 #T2 
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Afdeling Grondgebied 

Provincie Noord-Brabant N. op den 

Kelder 

Beleidsmedewerker Mobiliteitsbeleid Gesprek 21-06-2013 #H1 

Gemeente ’s Hertogenbosch A. Bongers Afdeling Openbare Ruimte en Verkeer Gesprek 30-10-2013 #H2 

Management Centrum, Platform 

Fietsfilevrij en Decisio 

W. Goedhart Associate Partner Gesprek 19-09-2013 #E1 

Adviesbureau Goudappel 

Coffeng  

R. ter Avest Adviseur verkeer & ruimte Gesprek 25-06-2013 #E2 

Planbureau voor de 

Leefomgeving 

H. Nijland Sector Verstedelijking en Mobiliteit 

 

Gesprek 10-09-2013 #E3 

Bestuur Regio Utrecht H. Tiemens Beleidsmedewerker Fiets - afdeling OV & 

Mobiliteit 

Gesprek 21-06-2013 #E4 

Landelijke Fietsersbond W. Bot Medewerker (inter)nationale beleidsbeïnvloeding / 

national and international public affairs 

Telefonisch 

gesprek 

10-10-2013 #E5 
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BIJLAGE 3: ACTORENANALYSE REGIO STEDENDRIEHOEK 

Actor Definitie / probleemstelling Belangen Proces  

Gemeente 

Apeldoorn  

‘Dat er hier en daar een bochtje in 

zit dat is niet erg, maar dat kruip 

en sluit door totdat je het dorp 

verlaat en dan ga je weer die zo 

recht mogelijke lijn in. (….) 

Hobbels en bobbels in de weg 

slechten zodat je daadwerkelijk 

een snelwegidee krijgt.’ Noodzaak 

want: ‘je merkt wel dat heel veel 

daar de auto voor pakken, voor 

die befietsbare afstand, vanuit 

gemak of noodzaak door 

ontbreken van een route. (….) Er 

moeten zo min mogelijk 

oversteken, want ja, anders heet 

het ook geen snelfietsroute.’ 

‘We willen alle modaliteiten faciliteren en de fiets zit 

daarin. We hebben niet echt uitgesproken fietsbeleid als 

in we gaan alles omgooien. Maar het is meer het mobiel 

en bereikbaar houden van je stad.’ Met het korter maken 

van een route kun je meer bereiken dan stimuleren van 

fietsen door gadgets.  ‘Vooral kijken hoe we nu wel een 

zo recht mogelijke lijn kunnen trekken.’ In de gemeenten 

waar het gebeurd, die moeten sowieso een bijdrage 

leveren. ‘Hier hebben we op het moment wel wat 

financiële perikelen. De intentie zou waarschijnlijk wel 

gewaardeerd worden, maar het is maar de vraag of de 

dekking ervoor gevonden kan worden. (….) En dat is een 

item wat denk ik heel goed onderbouwd en uitgelegd 

moet worden als we nog extra dingen zouden willen 

doen.’ 

‘Ik denk dat we met elkaar in ieder geval de inhoudelijke input 

moeten organiseren als verschillende gemeenten en ik vind 

dat die daarin gewoon gelijkwaardig moeten zijn. (….) In ieder 

geval de drie gemeenten en de regio en ook de lokale 

fietsersbonden. Ook wel de betreffende dorpen of wijkraden. Al 

is het maar om ze mee te nemen in het proces van nadenken 

en goodwill te kweken. Inderdaad gewoon actief meenemen in 

het proces, maar dan wel pas als eerst het nodige voorwerk is 

gedaan; die wijkraden en dorpen dan.’ 

Gemeente 

Voorst 

‘Als je mij als verkeerskundige 

vraagt, dan zeg ik inderdaad van 

een fietssnelweg is van voldoende 

breedte waar de fiets solitair op 

kan rijden. Dus niet in de weg met 

anderen en in twee richtingen 

bewegen. En die kan in principe 

helemaal los van andere 

infrastructuur liggen.  Niet per se 

want je komt altijd op een 

gegeven moment in de bestaande 

situatie en daar moet je hem 

inpassen. (….) Ik denk dat je op 

een fietssnelweg ook gewoon 

moet 25 km per uur moet kunnen 

rijden zonder obstakels zeg maar. 

‘Tussen Deventer en Apeldoorn zijn we eigenlijk een 

beetje in de afrondende fase zoals ik dat zie. (….) Je 

moet rekening houden met de bestaande situatie en 

kwaliteiten. En bestaande kwaliteiten in Voorst zijn 

groenkwaliteiten. Daar zit een spanningsveld. Aan de ene 

kan wil je wel iets moois voor de fiets maken, maar aan 

de andere kant wil je ook geen afbreuk doen aan iets 

anders moois. (….) Langs het spoor bijvoorbeeld, zou de 

route langs landgoed Hartelaar moeten en dat ligt erg 

gevoelig. Daarin hebben we verschillende belangen 

afgewogen. (….) Ik denk dat je alternatieven moet 

hebben. Van de ene kant een snelle route en van de 

andere kant een prettige route. (….) Buiten de bebouwde 

kom ga ik fietsers niet in de voorrang leggen hoor. Vanuit 

veiligheid en eenduidigheid naar de weggebruiker. Hoe 

ver ga je puur voor fietsers. En dan merk je wel een 

‘En als we nu een na overweging zouden doen dan zou ik 

zeggen van zorg ervoor dat je inzicht hebt van hoe moet het 

eruit gaan zien, wat heb je voor ogen, dus dat we allemaal 

bepalen wat we voor ogen hebben en dat we het ook 

bestuurlijk afdekken van dit is wat we willen. (….) Niet dat je 

allemaal mooie verbindingen aanlegt en vervolgens ga je naar 

de verschillende belanghebbenden om daarmee te praten en 

dan blijkt het anders te moeten. (….) En dat plan dat we al die 

fietspaden wilden maken, dat was al bestuurlijk afgekaderd 

van dat willen we. En dan is het in de uitwerking verder kijken. 

(….) Maar wij proberen eigenlijk wel gewoon in de 

communicatie, de een op een gesprekken dat we dingen 

proberen open te houden en mensen zijn meestal wel 

welwillend voor voetgangers en fietsers.  (….) Nouja, we 

hebben natuurlijk het fietsbeleidsplan en dat is vastgesteld 

door de gemeenten van de Stedendriehoek. Dus dat is een 
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Een ruggengraat heb je wel een 

comfortabele voorziening waar je 

vlot kunt doorrijden, maar waar 

wel ook verschillende keuzes en 

afwegingen  gemaakt zijn.’  

beetje het verschil tussen een stad en een 

plattelandsgemeente, dat in de stad kun je misschien wat 

meer solitair voor een doelgroep kiezen, terwijl wij vooral 

bij de gemeente duidelijk de verschillende belangen 

afwegen. En de noodzaak is misschien, moet anders 

ingeschat worden voor een apart fietspad. Voorzieningen 

moeten wel passen binnen de omgeving. Dus ik denk dat 

als je kijkt bij de gemeente Voorst naar de verschillende 

belangen die leven in lokale projecten nemen we fietsen 

zeker meer. Maar een fietssnelweg die helemaal solitair 

ligt van de rest van de voorzieningen gaat bij ons iets te 

ver. Een fietsruggengraat die gewoon is ingepakt in het 

bestaande, dat kan nog wel. Maar wat ons betreft is er 

niet direct een hele erge noodzaak toe hoor. Wij zullen 

wel niet zo heel erg aantrekkelijk vanaf moeten komen.’ 

belangrijk uitgangspunt. En ik denk dat als je dat gaat 

uiwerken in een soort plan van aanpak, van hoe willen we het 

gaan zien. En dan lijkt het m dat je de verschillende 

belanghebbenden gemeenten en de provincie, dat die dat 

bestuurlijk accorderen. Belangrijk is dat alle koppen dezelfde 

kant op gaan en hetzelfde beeld voor ogen hebben, dit is wat 

we willen.  (….) Ik denk dat we het wel gezamenlijk moeten 

opzetten, van dit beleidsplan hebben we vastgesteld met 

elkaar, dit is wat we willen. We moeten goed kijken van wat 

willen we nou precies. Waar willen we en wat willen we? Je 

moet ook gewoon kleine stapjes zetten met het bestuur van zo 

willen we het gaan doen.’ 

Gemeente 

Zutphen 

`Direct, snel, comfort, veel 

voorrang. (….) Ik zie zelf wel echt 

meer een belangrijke hoofdroute 

die op bepaalde punten wel wat 

vertakkingen kan hebben 

zegmaar, maar niet een 

fietsnetwerk. Dat moet dan 

aansluiten op een lager niveau, 

maar wel heel duidelijk een 

hoofdstructuur die een nog 

hoogwaardigere uitstraling heeft 

ten opzichte van de rest van je 

fietsnetwerk. (….) Daar ligt wel 

een heel duidelijke relatie en hoe 

meer mensen je op de fiets krijgt, 

hoe minder mensen er mogelijk in 

de auto zitten en dat kan weer 

gunstig zijn voor je 

bereikbaarheid.’ Een fietssnelweg 

zo:  ‘een hele goede aanvulling 

zijn en zeker in het totale 

mobiliteitsbeleid kan het juist op 

‘Ik zie het zelf als kans zeg maar, om een fietssnelweg te 

maken. (….) Verbeteringen op het huidige tracé. Als je 

daar een fietssnelweg gaat doorvoeren dan levert dan 

mogelijk een nadeel op voor het gemotoriseerd verkeer 

wat op die route zit en dat is ook wel weer heel belangrijk 

en daar willen we vanuit Zutphen niet teveel vertraging op 

leggen. Vandaar dat het ook voor ons wel belangrijk is 

dat daar niet heel vertraagd gaat worden door de 

fietssnelweg  zeg maar.  (….) Ik denk dat we wel zien dat 

het fijn zou zijn voor de toekomst, maar dat er een 

afweging gemaakt moet worden met geld stoppen in 

andere problemen die er zijn.’ Het staat niet erg hoof op 

de prioriteitenlijst.  

‘Ik denk dat de wil er wel is, dat tijd ook niet maatgevend is, 

maar in het kader van bezuinigingen moet er heel nadrukkelijk 

herkenbaar worden gemaakt dat er een meerwaarde is en wat 

we eigenlijk verwachten van die fietssnelweg om er financiële 

middelen voor te krijgen. Vinden wij het allemaal belangrijk 

genoeg en hebben we er de financiën voor over om die 

fietssnelweg te gaan realiseren. En dat zal best nog wel een 

moeilijke afweging worden in het totale proces. (….) Je ziet 

een gemeenteraad, kijkt toch vaak eerder lokaal, en zeker als 

er financiële problemen zijn, zijn ze minder geneigd om op te 

schalen en op regionaal niveau te kijken. Het is aan ons op 

aan te tonen dat wij het toch echt wel een meerwaarde winden 

en dat er ook in de toekomst echt mensen gebruik van zullen 

maken. En dat moeten wel goed in ons proces wat we moeten 

doorlopen in de gaten houden en in een goed voetlicht 

brengen. (….) Ik denk dat het mooiste is als iedereen 

gelijkwaardig is. Hoe meer, hoe beter we dat plan er doorheen 

gaan krijgen. Je ziet bij al die projecten dat je echt een 

belangrijke trekker nodig hebt en die moet er eigenlijk heel 

hard aan trekken en heel hard aan sleuren om de rest daarin 

mee te krijgen. (….) Kleinere gemeenten vinden wel vaak van 

ja je doet iets voor een grote gemeenten en die trekken dan 
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de wat kleinere afstanden, maar 

niet te kleine afstanden, maar als 

je juist wat langere goede 

voorzieningen realiseert, 

waardoor daar toch weer mensen 

gebruik van gaan maken. (….) Ik 

vind het toch wel iets van dat je 

snel van A naar B komt.’ 

veel dingen naar zich toe. (….) Niet gelijk in de stoel van de 

bestuurder gaan zitten, maar eerst kijken wat je vanuit je 

vakdiscipline wenselijk vindt.’ 

Gemeente 

Deventer 

‘Voor mij is dat dus een enorme 

zoektocht. Heb nog niet een heel 

erg vaststaand beeld van een ding 

dat ergens moet komen.’ Het is: 

‘meer een concept dat in 

ontwikkeling is en waarschijnlijk 

nog wel in ontwikkeling zal blijven. 

Het is meer een referentie naar 

een beleidsveld en een verhaal 

dan dat het iets is waarbij ik een 

heel sterk omlijnd beeld heb van 

hoe zoiets eruit zou moeten zijn. 

(….) Het is vooral nog een 

onderwerp dat in ontwikkeling is, 

waarbij we wel de opgave hebben 

om daarmee aan de slag te gaan. 

(….) Maar ook in die visie staat 

het niet precies beschreven.  

(….) Maar het is niet dat er een 
hele dwingende rede is.’ 
 
 

‘We hebben er alleen een beetje over gesproken bij de 
Fietsagenda Zuid. Dat een beleidsstuk was dat een 
beetje de link legde met op termijn willen we de 
fietssnelroutes naar Deventer en waar moeten die dan 
aantakken en wat zijn het. (….) Ik denk, in 
Stedendriehoek is veel gepraat over hoe wij als regio 
heel uniek zijn in de enorme nabijheid van verschillende 
kwaliteiten. Dus woonwijken, historische steden, 
landgoederen, de Ijssel, noem maar op. Dat is dus de 
kracht van Stedendriehoek en dat is ook een beetje de 
kracht van Deventer als stad met hele mooie dorpen 
eromheen en landschap en rivierlandschap en groen 
landschap. En die fietssnelroutes zie ik als een in dat 
plaatje passen als in dat zij een bijdrage leveren aan de 
fysieke nabijheid ook in de praktijk te ontsluiten. Dus het 
is meer investeren in een fietssnelroute, in het versterken 
van de infrastructuur van de regio en het daadwerkelijk bij 
elkaar brengen van kwaliteiten van grotere delen van de 
bevolking, zodat je daar als regio, als stad en als regio, 
sterker van wordt, omdat je nu die voordelen kunt 
uitspelen. En daarbij is een fietssnelroute voor zowel de 
stad als de regio een hoge ambitie op fietsbeleid 
neergezet en zie ik een fietssnelroute vooral als middel 
fungeren om daarover te vertellen, beslissingen te 
nemen.’ 
Het belang is: ‘Het versterken van inderdaad die 
nabijheid. Kijk en daarnaast als afgeleide van het 
algemene fietsbeleid en alle voordelen die daarin staan, 
zoals gezondheid, de extra vervoerwijze, het ontlasten 
van het autoverkeer etc. (….) Ik denk wat we vooral 
zoeken is een aantakking aan het bestaande stedelijk 
netwerk waaraan niet zo heel veel meer aan te wijzigen 
valt. Dat het optimaal aansluit naar andere 
bestemmingen. Dus dan is het vooral, wat we zien is een 

‘En daaraan gekoppeld ook wel wat mij betreft een lange 

tijdshorizon. Het is niet zo dat we het over 2 of 3 jaar moeten 

kunnen realiseren. Het is eigenlijk meer een manier van 

denken die we over 20 jaar projecteren. Dat is redelijk lange 

tijdsagenda. (….) Wat mij betreft voor die fietssnelroutes is de 

discussie voor mij meer van wat kunnen we over 20 jaar doen, 

met structurele ingrepen om structurele dingen mee mogelijk te 

maken, maar daar wel gewoon de tijd voor kunnen nemen. En 

als het sneller kan dan kan het ook. Ik wil niet per se dat het 

langdurig wordt maar het hoeft niet per se op de korte termijn 

te gebeuren. (….) Ik denk eerst vooral met alle gemeenten om 

het op de beleidsagenda te krijgen en om een slag te maken 

met alle bestaande beleidsplannen voor gebieden, of zowel 

voor hoog schaalniveau als voor klein schaalniveau. Omdat 

het volgens mij nu veel meer is een continu proces waarin er 

visies worden opgesteld voor dorpen, voor de hele regio, voor 

onderdelen. Om nu tijd te nemen op basis van onderzoeken en 

potenties waar kansen liggen, die daarin te toetsen als dat aan 

de orde is. Dus niet dat je zelf als project zegt van we willen 

daar een visie van maken, maar wel door het ergens 

nadrukkelijk te noemen en een aantal kansrijke gebieden en 

relaties te benoemen. Om het tijd te geven of dat opgepikt 

wordt als dat soort visies weer geactualiseerd worden in, ten 

behoeve van actualisatie van bestemmingsplannen of hele 

andere projecten. (….) Dus nu nog echt heel globaal een 

aantal kansrijke verbindingen te benoemen waar echt winst 

valt te behalen en dat je het daar tussen de gemeentes op 

hoofdlijnen het erover eens bent en het dan open te stellen om 

te kijken of daar ergens vervolg aan wordt gegeven. Dus het 
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goede aantakking op. (….) Ja ik denk ook, dat hangt een 
beetje met  het concept samen, maar dat het echt iets 
nieuws zou moeten toevoegen. Maar ik zou het juist 
interessant vinden, kan je nou juist met zo’n 
fietssnelroute, omdat je dat zwaar aanzet met een zwaar 
begrip, concept, veel bestuurlijke aandacht, 
investeringen. Kan je daar ook iets significants, iets 
helemaal nieuws in verbinden.’ Voor Deventer is het: 
‘geen doelstelling om een groot project te doen, het is 
een doelstelling om te onderzoeken van wat kunnen we 
met relatief grote ingrepen doen om ook grote effecten te 
bewerkstelligen. (….) Laten we dat gaan doen vanuit het 
belang dat we allemaal hebben in wisselende mate, in 
betere fietsbereikbaarheid.   

heel globaal te houden en dus niet uitgewerkte plannen en dan 

daarmee de hort op gaan. (….) Je doet eigenlijk het voorwerk, 

het schiften ervan van welke varianten en wat dat zou 

betekenen en het grotere plaatje, dat men niet vanuit het 

gebied dat zelf hoeft te verzinnen, maar je laat wel de invulling 

aan de planning en discussies die voor die gebieden gaan 

spelen. (….) Ja, inderdaad de hele regio zie ik meer de regie 

hebben op het hele fietsbeleid, waarin juist dat soort kleinere 

vragen ook aan de orde komen van nou waar gaan we 

investeringen voor doen over het algemene fietsbeleid en 

daarnaast toch wel op hoofdlijnen agenderen van dit 

fietsruggengraat verhaal. Maar vervolgens is het wat mij betreft 

een open handdoek, waarin gemeente op elke ruggengraat 

zoveel mogelijk  regie buiten het hele platform uitwerkingen 

aan te geven. Maar uiteindelijk zal het initiatief bij de 

gemeenten die het echt treft zijn om het uit te werken in 

hoofdlijnen. (….) Waarbij het de rol van de regio, de gemeente 

is om daarbij eigenlijk een soort uitnodigingen te versturen. Zo 

zie ik dat vooral van wij denken dat hier een kansrijke 

mogelijkheid is, die we beleidsmatig ondersteunen en 

proberen er zoveel mogelijk dingen aan te verbinden want dan 

kan het ook werkelijkheid worden.’ 

Gemeente 

Lochem 

 

Wethouder 

Lochem 

‘Een fietssnelroute is volledig in 
de voorrang, met een snelheid 
van 25 km/h, een herkenbare lijn 
door het landschap. Dat je niet 
hoeft te twijfelen waar als die 
route langsloopt. De rode loper. 
Maar dat is voor mij geen 
voorwaarde. Maar je moet voor 
mij wel als fietsers heel duidelijk 
de route in het landschap voor je 
zien.’ 
 
 
‘Congestie van de auto, alles wat 

via Eefde naar de A1 moet. 

Gezondheid, dat wil je stimuleren 

en ook voor de huidige fietser. 

‘En uiteindelijk is daar een uitspraak uitgekomen van we 
hoeven geen gouden fietspaden als het gebruik er niet 
naar is. Dus ja er is draagvlak voor de fietsruggengraat, 
maar nee, niet ten koste van alle gebruik zeg maar. (….) 
Lochem heeft een heel ambitieus duurzaamheidsbeleid, 
dus daar sluit het gewoon hartstikke mooi op in. En ja, 
Lochem heeft niet kernen die als dermate veel 
produceren of aantrekken dat het echt doorslaggevend is 
in wel of niet een ruggengraat, maar Lochem wil wel zijn 
steentje eraan bijdragen. (….) Wat wij absoluut niet willen 
is dat de fietsroute van niets naar niets loopt. De 
fietsroute moet nut dienen. Dus het moet op een logische 
relatie, op een logisch tracé zijn. En het tracé moet zo 
gekozen worden dat die het meeste fietsers faciliteert en 
tegelijkertijd de minste weerstand  genereert bij de 
grondeigendommen en dat soort zaken. En dat optimum 
daar moeten we naar op zoek. En welke belangen 
hebben wij dan. Wij hebben enerzijds de belangen van 

‘Nou kijk, het is een initiatief van de regio Stedendriehoek. En 
Lochem, daar gaat ie door. Zowel de route Deventer-Zutphen 
en Lochem – Zutphen. Deventer – Zutphen is natuurlijk tussen 
de twee kernen. En daarin heeft Lochem vooral een 
faciliterende rol. En daarom willen we er natuurlijk ook wel op 
aanhaken. Lochem – Zutphen hebben we wat meer een echte 
relatierol zeg maar. (….) Het grootste probleem wat ik 
verwacht tegen te komen is dat mensen een oordeel vormen 
zonder daar direct al een beeld bij te hebben. Het NIMBY 
verhaal zeg maar. Trekken en duwen. Enerzijds kijken in 
overleg met de mensen van wat is waar wel haalbaar. Hoe 
kom je zoveel mogelijk tegemoet aan de mening en de 
argumenten die als mensen hebben. En aan de andere kant 
zal je op een gegeven moment als gemeente ook gewoon je 
tanden moeten laten zien en gewoon zeggen van wij gaan 
hem daar neerleggen. En dat zou kunnen betekenen dat je 
uiteindelijk in een soort onteigeningssituatie terecht komt. (….) 
Ja, het proces. Dat boeit me met name, hoe hou je de drie 
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Stimuleer mensen hun tweede 

auto in te leveren en een ebike te 

kopen, dat is nog goedkoper ook, 

dus in de huidige crisis. 

Schoolfietsroutes op aanknopen 

en ook sportaccommodaties. (….) 

Fietsroute moet utilitair en 

toeristisch gebruik stimuleren. 

Lochem biedt mooie kansen voor 

fietsverkeer. Mooi langs de Ijssel, 

gebruik van huidige Ijsseldijken, 

dat is al ontvlecht. Niet een nieuw 

fietspad lans het spoor. Je moet 

kernen meepakken, dat is 

gemakkelijk. (….) Veiligheid is 

belangrijk, er moeten niet te veel 

cruciale punten zijn. Daarnaast 

moet het uitnodigen om met mooi 

weer te genieten. Het is dan 

aantrekkelijker om de overstap te 

maken. Je moet rustig kunnen 

fietsen (veiligheid), dat is het 

maken van die keus 

gemakkelijker.’ 

de gebruiker die als wij dienen. Dus de fietser, als je het 
hebt over Deventer – Zutphen, de fietser uit Gorssel en 
Eefde, die als snel richting Deventer of Zutphen wil. En 
anderzijds hebben we de belangen van de 
grondeigenaren, van de natuurliefhebber, noem alles 
maar op..’ 
 
‘Projectleider heeft dubbelrol. Maar nu wordt er vaak over 
ons gesproken zonder ons. Fiets is prioriteit voor Lochem 
en lochem wil daarvan meeprofiteren. (….) Er is te weinig 
budget in de gemeente, daarom willen we graag 
toeristisch en utilitair samenbrengen.‘ 
 

raden, in de meeste gevallen, hoe krijg je die en hoe houdt je 
die op een lijn. En de uitdaging zal ook zijn van ga je hem 
gefaseerd of ga je hem in een slag uitvoeren. En hoe bepaal je 
dan die ene kwaliteit op het hele traject. (….) Wat mij betreft 
heel open, vroegtijdige inschakeling van de belanghebbenden. 
(….) In eerste instantie denk ik dat we heel snel het contact 
moeten zoeken met de fietsersbond. Die zullen het belang van 
de fietssnelroute heel snel omarmen en in die zin kunnen we 
hun, samen met hun zeg maar, optrekken richting dorpsraden 
en dat soort partijen. Zelf als ik kijk naar de gemeente Lochem, 
zijn de dorpsraden toch wel partijen die we heel vroeg in het 
proces zouden willen gaan betrekken, in de hoop dat 
dorpsraden een wat hoger niveau als seq. hun eigen 
achtertuin kijken. En dan zie ik de dorpsraden dus zo een rol 
hebben in de inschatting van waar ligt weerstand en waar ligt 
de route zo dat de meeste fietsers er redelijk gemakkelijk 
gebruik van gaan maken. Op het moment dus dat je dat proces 
hebt opgestart, dan zal je een aantal keren terug moeten naar 
de gemeenteraden. Ik denk ik eerste instantie dat je een 
programma van uitgangspunten moet vaststellen.  
Een bestuurlijke bijeenkomst. Een programma van 
uitgangspunten, die zou je daarin neer kunnen leggen. En dan 
vervolgens wordt die afgetikt en dan gaat ie door naar de 
gemeenteraden. Omdat de regio Stedendriehoek een 
lightregio is, moeten al die drie de gemeenteraden afzonderlijk 
het plan vaststellen voordat het daadwerkelijk gedragen is. En 
ik denk dat je drie keer in het proces naar de gemeenteraden 
moet. Een keer is de uitgangspuntennotitie. Tweede is de 
tracéafweging. En de derde is de inrichting en de financiering. 
(….) Misschien zou je de uitgangspuntennotitie wel in de volle 
breedte moeten leggen.  (….) Dus het is echt een proces 
waarin iedereen gelijkwaardig is, en waar je als projectleider 
ook heel erg in moet zoeken naar het maximale haalbare 
waarbij iedereen laat maar zeggen aangesloten blijft.  (….) Een 
hele belangrijke in de bestuurlijke samenwerking vind ik 
gewoon openheid. Vertrouwen naar elkaar toe, belangen op 
tafel, het transparant afwegen tegen elkaar en het regionale 
belang voorop zetten, bovenop het lokale belang.’ 
 
 
‘De lokale infrastructuur in Deventer plus de natuurlijke 
barrières zullen leidend zijn voor de discussie. (….) We 
hebben een te klein budget en daar moeten we zoveel 
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mogelijk rendement uithalen. Voor een hele grote groep, voor 
zoveel mogelijk mensen.’ 
Wat als niet?: ‘Dan komen we in een ander afwegingstraject. 
Dan kan het maar zo zijn dat we het geld anders gaan 
besteden.’ 
Verdere verwachtte moeilijkheden: ‘te investeren bedrag is dat 
hoog genoeg voor het hoogst haalbare. Hoe werkt het, kunnen 
we daar een project van maken met alle budgetten  daar 
wordt uitvoeringsproject van gemaakt. Alle gemeentes voeren 
het zelf uit. (….) Er is een klein regiopotje + provincie + 
gemeenten. Wellicht steden meer mee investeren.’ 
 

Fietsersbond 

Provincie 

 

Fietsersbond 

Zutphen 

‘Als je het doet, dan moet je 
voldoen aan de voorwaarden, 
anders moet je het een andere 
benaming geven. (….) En de 
fietsersbond zit er ook een beetje 
bij om dat een beetje in te 
brengen en om dat bij te brengen. 
Hoe de bewegwijzering komt, 
goede belijning, goed asfalt. (….) 
Dus daar staat eigenlijk hoe je de 
route moet, aan welke eisen moet 
het voldoen in CROW 
inspiratieboek. Hoe moet de 
belijning zijn, de bewegwijzering, 
de benaming. Want het is een 
heel breed begrip he, de 
snelfietsroute. En iedereen plakt 
het maar overal op dat het een 
snelfietsroute is. Terwijl er is geen 
snelfietsroute in Nederland die 
voldoet aan een echte 
voorwaarden van een 
snelfietsroute. Dat is er gewoon 
niet. (….) Tegenwoordig gaan ze 
al wel uit van 5 meter breed 
tweezijdig. 
 
 
‘Maar als je natuurlijk een 
fietssnelroute tussen Deventer en 
Zutphen op het oog hebt, dan is 

‘Nee, die rol is ook maar beperkt hoor, want de 
Fietsersbond heeft natuurlijk geen geld, die zit er wel bij.. 
Maar wat mijn inbreng is vooral gericht op de kwaliteit 
van de fietssnelweg of de snelfietsroute. Van als je erover 
spreekt, dan moet je er eigenlijk ook aan voldoen. Dat je 
aan de voorwaarden voldoet. En aan de eisen enzo en 
de voorwaarden zoals beschreven, daar is dat 
inspiratieboek voor gemaakt. CROW inspiratieboek. (….) 
Nou de fietsersbond is natuurlijk voorstander van dat 
zoveel mogelijk gefietst wordt. Maar dat er ook op een 
goede manier gefietst kan worden. Want er moet ook 
infrastructuur geschikt gemaakt worden. Ik bedoel, je kunt 
wel een beetje asfalt neerleggen en zeggen van dit is een 
fietspad, maar ja daar ben je er niet mee dus. (….) Maar 
goed de fietsersbond is voor goed, snel en veilig fietsen. 
En daarom behartigen wij de belangen van de fietser. Dat 
de fietser ook gelijkwaardig is aan de automobilist.’ 
 
‘Geen opsmuk. Niet allerlei leuke dingen. Want ik hoorde 
dat daar 500 duizend euro in zat. Dat vind ik echt 
doodzonde van geld. (….) Daarom zou ik dus ook zo’n 
verkeersadertje langs de grote weg leggen. Want 
mensen die voor hun plezier fietsen die gaan wel de 
uiterwaarden of de bossen in.’ 
 
 
 
 

‘Ik communiceer met de plaatselijke afdelingen, als die vragen 
hebben, of als ik denk van dit vind ik nou interessant voor die 
afdelingen. Dan stuur ik ze dat op. Dan bel ik of informeer ik 
hun formeel… (….) Vanaf het begin he, zodra ze opstarten. 
Dat er besloten wordt, ik wil een snelfietsroute aanleggen.  
(….) Nou en die gemeenten trekken uiteraard een projectleider 
aan, vaak een externe die daar ook verstand van heeft. Die 
daar tijd voor vrij kan maken, want dat is vaak natuurlijk bij de 
gemeente. (….) Ja, dat wil je natuurlijk altijd wel, de lokale 
fietsersbonden erbij betrekken. Dan zeg ik van dit is het en wat 
zij daar dan nog voor ideeën over hebben, wat willen zij, dan 
kunnen ze ook nog inbrengen en dan kan ik dat verwoorden 
naar de club. 
Ik doe dat. Ook vaak om het een beetje overzichtelijk te 
houden in die overleggen. Want anders krijg je zoveel mensen 
die dat hebben besproken met elkaar.’ 
 
 
‘Ja ik denk dat als het Deventer Zutphen betreft, dan denk ik 
dat beiden clubs, in Zutphen en in Deventer gewoon betrokken 
willen worden bij welke route je kiest. Maar ook, wij kunnen 
ook natuurlijk op detailniveau behoorlijk dingen aangeven waar 
zaken verbeterd kunnen worden of gewijzigd moeten worden 
of wat dan ook. En ik denk dat men daar op zich wel voor 
openstaat. Om daar ook bij betrokken te worden. Je merkt wel 
dat we weinig mensen natuurlijk hebben, dus het hangt er wel 
eens vanaf of er toevallig iemand net daar een eigen belang bij 
heeft. (….) Ik zou ze er in ieder geval erbij betrekken. Je ziet 
heel vaak dat de clubs die op lokaal niveau er iets vanaf 
weten, als die te laat worden betrokken, dan ben je straks al te 
ver. En het kan best zijn dat je dan op een gegeven moment 
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het dus eigenlijk het meest logisch 
om die naast de grote weg aan te 
leggen volgens mij. Maar dat weet 
ik niet helemaal zeker of dat 
overal zo gebeurd.  (….) 
Noodzakelijk is misschien wel 
teveel gezegd, maar het is 
natuurlijk wel bespottelijk dat de 
route die langs deze doorgaande 
autoroute loopt heel vaak wordt 
geconfronteerd met 
verkeerslichten die niet echt 
fietsvriendelijk zijn. Verkeer dat 
van rechts en links allebei 
voorrang heeft en dat dan wel op 
de grote weg moet stoppen. Dus 
de fietsers worden vrijwel altijd uit 
de voorrang gehouden. (….) Wat 
dus belangrijk is, is voldoende 
asfalt wat comfortabel is. Fietsers 
altijd in de voorrang houden als 
dat ook maar enigszins kan. En 
de verkeerslichten afstellen zodat 
fietsers in ieder geval regelmatig, 
of vaak kunnen doorstromen en 
korte wachttijden hebben. (….) 
Comfortabel en in de voorrang 
zou ik zeggen. En rechtstreeks, 
sowieso rechtstreeks. En als je 
het echt goed wil laten lukken, 
dan zul je toch ook, zoals tussen 
Apeldoorn en Deventer daar zitten 
ook een aantal kleinere plaatsen, 
dat je daar ook op aansluit. Dat is 
denk ik belangrijk dat je zoveel 
mogelijk kernen op zo’n fietsroute 
hebt aangesloten.’  

een route gaat plannen dat we zeggen van ja had hem 100 
meter naar rechts gelegd en je had veel meer mensen daar 
gehad. Ik denk dat dat wel van belang is. En dat zou hij 
natuurlijk kunnen doen. (….) Ik denk dat elke eigen afdeling, 
elke plaatselijke afdeling een eigen belang heeft. Dus die 
samenwerking tussen twee clubs, dat weet ik niet of dat werkt.  
(….) En ik denk dat het goed is om met elkaar daar afspraken 
over te maken met elkaar. Maar ik zou altijd beide afdelingen, 
als het over twee afdelingen gaat zou ik altijd beiden betrekken 
en informeren. En gewoon, dat maakt het vanuit de 
gemeentelijke overheid en vanuit de Stedendriehoek sta je dan 
ook sterker als je gewoon de fietserbonden geïnformeerd hebt. 
Je kunt nooit achteraf dan de verwijten krijgen van had ons 
nou maar gevraagd, dan hadden wij misschien wel..’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsraad 

Epse – Joppe 

 

Dorpsraad 

Eefde 

‘Wij vinden dat een fietssnelroute 

moet voldoen aan de volgende 

eisen: veilig, snel en prettig.’ 

 

 

‘De dorpraad behartigd vooral het dorpsbelang.(….)  

Het dorp Epse ligt aan de verbinding Deventer- Zutphen. 

We vinden het belangrijk dat er zo weinig mogelijke 

onderbrekingen zijn. Met name als je Deventer binnen 

rijdt is de fietsroute niet  helder en ook niet prettig. 

‘De dorpsraad wil in vroeg stadium meedenken. Zeker als het 

gaat om routekeuzes en veiligheid. (….) Andere te betrekken 

partijen zijn aanwonenden, ENWB en belangenverenigingen 

recreatieve fietspaden, maar ook werkgevers. Ook scholen 

vinden wij belangrijke steakholders. Er fietsen veel middelbare 
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‘Wij zien in een fietssnelroute: 
    - een mogelijkheid om mensen 
uit hun auto te krijgen 
    - een goede mogelijkheid om 
Eefde duurzamer te maken. (….) 
Binnen ons dorp zijn we bezig met 
een herinrichting van de “oude “ 
N348 weg.  
(zie details op 
http://www.dorpsraadeefde.nl/proj
ecten/traverse-eefde/tekeningen-
traverse-eefde ) (....) In deze 
plannen hebben we duidelijk ook 
een oog voor onze vele fietsers in 
het dorp. (….) Eefde wordt veel 
gebruikt door forenzen en 
scholieren als “hub” ‘naar Zutphen 
of verder de achterhoek in. 
(….)We hebben op het dorpsplein 
een plan om een fiets kruispunt of 
een rustpunt te maken. (….) We 
zijn bezig om proberen Eefde 
toeristisch op de kaart te zetten. 
Een fietsroute door Eefde of het 
buitengebied met een rustplaats 
op een goede plek in Eefde zou 
heel mooi zijn.’ 

Overstappunten op openbaar vervoer en schuilplekken bij 

extreem weer over gehele route zijn wenselijk.’ 

 

‘Een goede mogelijkheid om Eefde duurzamer te maken. 
Betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van een 
dergelijk route. (….) Dat het een opgelegd plan wordt. 
Dergelijke plannen hebben een breder draagvlak als het 
vanuit de bevolking komt / ontstaat. (….) Snel verkeer op 
een fietspad is niet zonder gevaren. Hoe wordt dit 
gescheiden van het “langzamer” verkeer op hetzelfde 
fietspad.’ 

scholieren tussen Deventer en Zutphen.’ 

 

‘In het meedenken hoe we met dit idee het toerisme en de 
duurzaamheid voor Eefde kunnen bevorderen. - later fase (als 
de contouren duidelijker worden) wij zelf als Dorpsraad. Als 
dorpsraad kunnen we helpen met het betrekken van de 
burgers bij dit initiatief.  (….) De Dorpsraad Eefde wil graag 
meedenken over de route. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld 
ook bezig met de dorpsraad Gorssel om een wandelpad 
(route) langs de IJssel voor elkaar te krijgen. (….) 
Betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van een 
dergelijk route.’ 


