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VERWORPEN 

Amendement Veilig en vloeiend doorfietsen in Wijk! 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, 
ter bespreking van de Programmabegroting 2020-2023 

Constaterende dat: 

Het programma bereikbaarheid (Sa) kiest voor kwaliteit voor de fietser en een 
schaalsprong van het fietsnetwerk omdat fietsen een goedkope, ruimte efficiënte en 
gezonde wijze van verplaatsen is. 

Overwegende dat: 

Provinciale Staten het voortouw willen nemen om van Utrecht dé fietsregio van 
Europa te maken; 
Zij dit willen doen door het verbeteren van het regionale fietsnetwerk, onder andere 
door de drukste punten aan te pakken en barrières op te lossen, onder meer door 
fietstunnels aan te leggen; 
Daarvoor ruimte gemaakt moet worden in het plan "het fietspad van de toekomst"; 
Het college hier regie wil voeren en meer investeren 
De N229 enkele punten kent waar aanrijdingen tussen fietsers en automobilisten met 
grote regelmaat voorkomen, hoofdzakelijk bij de Geerwegrotonde. 

Voorts overwegende dat: 

Een fietstunnel bij rotonde de Geer in Wijk bij Duurstede zorgt voor een veel veiliger 
oversteek en vloeiender doorstroming voor fietsers. 
Gemeente Wijk bij Duurstede in 2020 start met onderzoek naar aanpassing van de 
Geerwegrotonde met het oog op veiligheid en doorstroming. 
De Provincie ook bij de rotonde Frankenweg-Boterslootweg in goede samenwerking 
met de Gemeente tot een positief resultaat kwam. 
De lasten voor dit voorstel te dekken uit programma Sa. Bereikbaarheid excl. OV, 
post 5.1 verbetering regionale fietsnetwerk. 

Besluiten toe te voegen aan het beoogd resultaat op pagina 105: 

Bij de investering voor grootonderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen voor de 
N229 de realisatie van een fietstunnel bij rotonde de Geer betrekken. 

Besluiten daarvoor in de tabel op pagina 100 ' Investeringen' onder N229 Bermverharding 
het bedrag te wijzigen in 

€ 2.115.000,- (Wilimlur de Bruto investeringen (vaar)wegen € iiH!.8iu::8Jii, ais) \_ 
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