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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 

 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland start een onderzoek naar de doeltreffendheid van het 
stimuleren van fietsvervoer 
 
Deventer, 23 mei 2022 
 
Door de e-bike zijn mensen meer gaan fietsen. Het belang van de fiets groeit voor 
overheden omdat het wordt gezien als een deel van de oplossing voor veel verschillende 
opgaven zoals mobiliteit, klimaat, gezondheid en leefbaarheid. Ook de provincies 
Overijssel en Gelderland zetten in op het stimuleren van het fietsvervoer. De Rekenkamer 
start een onderzoek naar de doeltreffendheid hiervan. 
 
Als onderdeel van het mobiliteitsbeleid stellen beide provincies zich ten doel het gebruik van 
de fiets te laten groeien. De provincie Overijssel heeft als doelstelling een groei van 20-30% 
van het aantal fietsverplaatsingen op afstanden tot 15 km. De provincie Gelderland wil dat in 
2030 35% van vervoersbewegingen per fiets plaatsvindt. Aan de hand van deze 
doelstellingen onderzoeken we of de inzet van de provincies bijdraagt aan een toename van 
het fietsgebruik. We bekijken onder andere de achtergronden van deze doelstellingen en de 
samenhang met andere vervoerswijzen zoals het openbaar en de auto. 
 
De fietspaden en de invloed op gedrag zijn belangrijke onderdelen van het onderzoek. Hoe 
zorgen de provincies er samen met gemeenten voor dat er geschikte fietspaden liggen om de 
fiets te pakken naar het werk of school? En als die fietspaden er liggen, hoe zorg je er dan 
voor dat inwoners daadwerkelijk de fiets pakken? Voor die laatste vraag richten de provincies 
zich onder andere op werkgevers. 
 
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij 

doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten 

zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten 

besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. 

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur 

en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06 - 11 79 43 92 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur: 0570 - 

66 58 00. Het onderzoeksplan is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft 

u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.  
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