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Motie verkeersveilige recreatie Lekdijk
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 24 september 2018, ter bespreking van
ambitiedocument "Nederrijn- en lekdijk, een Utrechtse lcoon".
Constaterende dat:

-

De Provincie Utrecht inzet op dijkversterking vanwege waterveiligheid en dit in het kader van
integrale aanpak wil combineren met het recreatief hoofdnetwerk voor wandelen, fietsen en
varen.

Overwegende dat:

-

Hoogte verschillen van wegen die afwisselend op of naast en/of onder de dijk lopen,
gecombineerd met de vele bochten in het traject een uitdaging betekenen voor de
verkeersveiligheid op de dijk.
Dijkroutes populair zijn bij allerlei soorten recreatief en bestemmingsverkeer zoals
wandelaars, ruiters, racefietsers, motoren, campers en zo voorts.
Meekoppelkansen op/ín de fietsroutes zoals Routebureau Utrecht die voorstelt, tüdig dienen te
worden ingepland aangezien het project geen vertraging mag oplopen.
Actief gebruik van dijkroutes zowel een impuls als een gevolg kan zijn van toegenomen
recreatieve bedrijvigheid en werkgelegenheid in de plaatsen aan de noordzijde van de
Nederrijn- en Lek.
Er nu nog beperkte vaarverbindingen tussen de Noord en Zuid zijde van de dijk zijn en de
huidige GelderlandseZuidzijde van de dijk bedrijviger en dichter bevolkt is dan de Noordzijde.

Verzoekt het college om:

-

Bij de uitvoering van de ambities rondom de dijk zorg te dragen voor uniformiteit in de
inrichting ten behoeve van de verkeersveiligheid. De dijk mag geen racebaan meer zijn en niet
dienen voor sluipverkeer. Daar dient de inrichting toe bij te dragen.
Te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de toegankelijkheid van de dijkroute te
verbeteren en/of het creëren van specifieke 'rondjes' en vervoersmiddel specifieke
(recreatieve) routes.
De meekoppelkansen in de fietsroutes tijdig te inventariseren en in te plannen.
ln het belang van veilige mobiliteit in overleg met de Provincie Gelderland en/of de Utrechtse
en Gelderse dijkgemeenten aan de Zuidzijde te inventariseren of er mogelijkheden zijn om
vaarwaterverbindingen tussen de Noord en Zuid dijk te bevorderen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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