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Onderwerp Statenbrief:
Samenwerkingsovereenkomst voor de snelfietsroute Woerden-Utrecht
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
Op 15 december 2020 hebben wij besloten de samenwerkingsovereenkomst voor de snelfietsroute Woerden Utrecht aan te gaan met de twee betrokken gemeenten. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar de realisatie
van deze snelfietsroute.

Kaart Tracé snelfietsroute Woerden Utrecht
Inleiding
In april 2019 hebben wethouders van de gemeenten Woerden en Utrecht en de gedeputeerde van de provincie
Utrecht de intentie uitgesproken de snelfietsroute Woerden - Utrecht te willen realiseren. De twee betrokken
gemeenten en de provincie hebben nu een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de
uitvoeringsafspraken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten
Woerden en Utrecht gaan de maatregelen zelf uitvoeren. De provincie heeft daarbij de rol van subsidieverstrekker
en houdt in de gaten of afspraken worden nageleefd.
Door een samenwerkingsovereenkomst voor deze snelfietsroute aan te gaan, geven wij uitvoering aan het door u
vastgestelde beleid. In het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 staat dat de provincie de regie neemt om te komen
tot kwaliteitsverbetering van zeven prioritaire snelfietsroutes, waaronder deze route.
De realisatie van de snelfietsroute Woerden-Utrecht levert een bijdrage aan de doelstelling om in 2023 50% van
alle ritten onder de 15 kilometer op de fiets te laten plaatsvinden. Specifiek draagt deze snelfietsroute bij aan het
stimuleren van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer, de bereikbaarheid van de regio en aan een gezonde
leefomgeving. Het streven is om, na opening van de fietsroute als geheel in 2023, 10% meer fietsgebruik op deze
snelfietsroute te krijgen ten opzichte van de situatie dat de snelfietsroute er niet was.

Met de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de aanleg van circa 19 kilometer snelfietsroute
tussen Woerden en Utrecht. Door aanleg van deze route wil de provincie het gebruik van de fiets in het woonwerkverkeer stimuleren. Fietsers kunnen zo ongehinderd, veilig, snel en comfortabel doorfietsen. Hierdoor wordt
het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te pakken. Dat draagt bij aan een bereikbare, gezonde
en aantrekkelijke provincie.
Financiële consequenties
Om de kosten van in totaal ruim € 4,7 miljoen (100%) te dekken, is de kostenverdeling als volgt:

Bijdragen van de gemeenten tezamen € 1,4 miljoen (35%)

Bijdrage van de provincie Utrecht € 3,3 miljoen (65% voor de route en 90% voor twee kunstwerken)
In het Mobiliteitsprogramma 2019-2023, uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023, is budget
opgenomen om de zeven prioritaire snelfietsroutes te realiseren, waaronder de snelfietsroute Woerden - Utrecht.
Vervolgprocedure / voortgang
Na het ondertekenen van de overeenkomst dienen vergunningenprocedures te worden doorlopen en worden de
aanbestedingen opgestart. De insteek is om ook in het verdere ontwerpproces inloopavonden te organiseren,
waar belanghebbenden inbreng kunnen geven op de verdere uitwerking van het ontwerp. De geplande
openstelling van de route is eind 2023.
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