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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
EMBARGO TOT 8 FEBRUARI 10.00 UUR 
 
Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht het stimuleren van fietsgebruik door de provincie 
Overijssel 
 
Deventer, 3 februari 2023. 
 
De provincie Overijssel stimuleert het fietsgebruik via een gestructureerde aanpak en heeft 
op die manier diverse fietsroutes met succes verbeterd, een mooi resultaat. Daarnaast 
helpt de provincie mensen op de fiets dankzij gedragsbeïnvloeding. Het doel van de 
provincie, 20% tot 30% groei van fietsers, is echter nog niet in zicht. De doelstelling is 
bovendien onduidelijk geformuleerd waardoor het moeilijk vast te stellen is wanneer deze 
is behaald, zo concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in haar onderzoek ‘Flink 
doortrappen’.  
 
De provincie zet in op fietsgebruik omdat meer mensen op de fiets bijdraagt aan 
beleidsdoelen zoals mobiliteit (minder drukte op wegen), economie, toerisme, gezondheid 
en milieu. Daarom heeft de provincie afgelopen jaren samen met gemeenten diverse snelle 
fietsroutes verbeterd. De aanpak die de provincie hiervoor hanteert is gestructureerd. Er 
wordt samen met gemeenten opgetrokken en het geld wordt verdeeld via een 
prioriteringsmethode. Een aantal routes zijn inmiddels helemaal gerealiseerd, het merendeel 
is gedeeltelijk gerealiseerd. Op verbeterde routes is een groei van het aantal fietsers 
zichtbaar. Voor routes die gedeeltelijk gerealiseerd zijn is het van belang dat er geen 
belangrijke knelpunten overblijven.  
 
Ook via een gedragsaanpak heeft de provincie samen met bedrijven mensen op de fiets 
gekregen. Een aantal acties zijn geëvalueerd. Ook hier is duidelijk is dat de deelnemers meer 
zijn gaan fietsen, in plaats van dat ze de auto nemen. In de monitoring zijn nog wel een 
aantal stappen te zetten en de samenhang tussen de infrastructurele- en de gedragsaanpak 
kan nog verbeterd worden. 
 
Tot slot is een belangrijk verbeterpunt dat de doelstelling van de provincie onduidelijk is, 
waardoor in de toekomst moeilijk vast te stellen is of de provincie haar doelen behaalt. De 
provincie wil 20% tot 30% groei van het aantal fietsers, maar geeft daarbij bijvoorbeeld niet 
aan ten opzichte van welk jaar dit gemeten wordt, wanneer dit bereikt moet zijn en welke 
relatie er met de andere vormen van mobiliteit is. Ook sluit de doelstelling niet aan op alle 
onderdelen van het beleid. Dat doelstelling ondanks de inspanningen van de provincie nog 
niet in zicht is, is wel duidelijk. Om deze te behalen is het nog Flink doortrappen.  
 
 

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. 
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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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