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Aanleiding
Op 9 december 2019 is de motie aangenomen waarin de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid de
opdracht krijgt om in regionaal verband de mogelijkheden voor snelle fietsverbindingen in en van/naar
de Achterhoek te onderzoeken. Voor de Achterhoek Raad van 30 maart 2020 ontving u een
informatieve memo over de snelle fietsverbindingen. Deze vergadering is geannuleerd en op 19 maart
2020 hebben wij u schriftelijk nader geïnformeerd over de voortgang. Op 5 oktober 2020 hebben wij
in een informatieve memo voorgesteld om een aantal kansrijke verbindingen nader te verkennen.
Op de oproep van de VVD-fracties van 6 oktober 2020 is op 12 oktober 2020 een reactie gekomen.
Onderstaand wordt de laatste stand van zaken weergegeven.
Prioritaire routes
Het gaat hier om de eerstvolgende drie routes (andere routes volgen later in de tijd):
• Ulft – Doetinchem – Doesburg – Dieren
• Doetinchem - Groenlo (via Varsseveld en Lichtenvoorde)
• Lichtenvoorde – Aalten – Bocholt
Van potentieonderzoek naar verkenning
In eerste instantie is door de provincie voorgesteld om per verbinding de potentie van het gebruik te
onderzoeken. Hieruit kunnen concrete voorstellen worden gedaan voor verbeteringen van de fietsinfrastructuur per route. Om daarna afspraken te maken over het breder verkennen van de route en
de te realiseren voorzieningen. Het potentieonderzoek moet dus worden aangevuld met een blik op
het grotere geheel (o.a. routevorming, het gewenste eindbeeld, toetsing eindbeeld t.o.v. de huidige
situatie en potentie vanuit de toekomstige situaties wanneer thema`s aan de fietsverbindingen
worden gekoppeld).
Hierdoor kunnen we kansen benutten die ontwikkelingen in het gebied dat door de fietsverbinding
wordt ontsloten, bieden. Oftewel: een soort corridoraanpak voor deze fietsverbindingen. Er worden
tevens aanknopingspunten/thema’s gezocht, met als doel: de kans van slagen van de verbindingen te
vergroten.
In het vervoerberaad met gedeputeerde Van der Wal, van 25 oktober jl., is afgesproken om voor deze
verkenningen gezamenlijk plannen van aanpak uit te werken. Op grond van deze plannen kunnen
nadere afspraken gemaakt worden over de financiering en uitvoering bij gemeenten en provincie.

Concreet vervolg
Vervolgens kan een uitvraag van de verkenningen worden gedaan. Streven is om de eerste
verkenning na de zomer 2022 gereed te hebben. Uitgaande van de beschikbaarheid van de benodigde
financiering en ambtelijke capaciteit voor deze verkenningen vanuit de gemeenten en de provincie
Gelderland. Hierover moeten nog concrete afspraken worden gemaakt.
Vervolgens kunnen na afloop van de verkenningen, verdere afspraken worden gemaakt over de
financiering en voorbereiding om de daadwerkelijke realisatie van de, uit de verkenning voortgekomen
maatregelen uit te voeren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
.-.-.-.-.-.-.-.-.

