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ondertekening intentieverklaring MRA fietsnetwerk

Geachte commissieleden,
Op 7 februari 2018 onderteken ik namens het college de intentieverklaring
samenhangend netwerk hoogwaardige fietsroutes in de Metropoolregio Amsterdam.
Hiermee gaan gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gezamenlijk
een inspanningsverplichting aan om met elkaar in de periode 2018-2025 het
metropolitane fietsnetwerk te verbeteren. Hiermee ontstaat een robuust regionaal
fietsnetwerk door samenwerking aan één uitvoeringsagenda door alle gemeenten in
de Metropoolregio Amsterdam. Het conceptprogramma -dat bij de
intentieverklaring behoort- geeft inzicht in de ontbrekende schakels van het
fietsnetwerk en geeft aan waar bestaande fietsroutes kunnen worden verbeterd.

Door ambtelijke deelname in de voorbereiding is het conceptprogramma afgestemd
op het geldende Haarlems verkeers- en vervoersbeleid, de regionale agenda fiets
van de Gemeenschappelijke Regeling Zuid Kennemerland en het SOR programma.
Om de Haarlemse projecten uit het conceptprogramma te verwezenlijken moeten de
kosten vooralsnog door de eigen gemeentelijke begroting worden gedekt. Er komt
een nieuwe subsidieregeling voor fietsverbeteringsmaatregelen, waar aanspraak
opgemaakt kan worden. Ook lobbyt het MRA-bureau bij het Rijk voor financiële
ondersteuning van dit programma. Om aanspraak op subsidie te kunnen maken
wordt altijd een eigen bijdrage van minimaal 50% van de kosten ge-eist. Deze kan
afkomstig zijn vanuit het onderhoudsbudget wanneer aansluiting kan worden
gevonden bij de onderhoudsplanning. Waar dit niet kan, is het noodzakelijk om de
eigen bijdrage op te voeren in het investeringsprogramma van de toekomstige
begroting. De opgenomen ramingen in het conceptprogramma zijn met dit doel
voor ogen opgesteld. Bij de verdere door ontwikkeling van de projecten zal een
grotere nauwkeurigheid in de kostenraming worden bereikt.
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De door Haarlem op te pakken projecten zullen een plek krijgen in de eerstkomende
actualisatie van de gebiedsprogramma’s, waarna de verdere planuitwerking en/of
‘noodzakelijk onderzoek ter hand genomen kan worden.
Met de ondertekening wordt een stap gezet in de uitvoering van de MRA actieagenda. Deze agenda heeft 7 programma’s die allen bijdragen aan het hoofddoel:
Een internationaal concurrerende regio met compacte steden, een voor recreanten
aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend infrastructureel netwerk dat de
woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Meer
informatie over deze actie-agenda is te lezen op de website van de MRA
www.metropoolreQioamsterdam.nl.

De tekst van de intentieverklaring en het concept rapport Metropolitane fietsroutes
zijn te vinden via het gepubliceerde B&W besluit van 30 januari 2018.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

drs. Cora-Yfke Sikkema

