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AMENDEMENT 2022-11-6L
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0001627 

Onderwerp: Programmabegroting 2023-2026 - Fijn en veilig fietsen in NOP

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 november 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. een agendaverzoek is ingediend ter bespreking van het onderwerp “Maak fietsen in 

Noordoostpolder veiliger en aantrekkelijker” tijdens de vergadering van commissie WO;
2. deze bespreking beeldvormend zal zijn in de aanloop naar besluitvorming over het 

Mobiliteitsplan;
3. verdere groei van het fietsgebruik grote maatschappelijke voordelen heeft;
4. fietsen gezond, duurzaam en ontspannend is en bijdraagt aan klimaat- en gezondheidsdoelen;
5. zowel veiligheid als aantrekkelijkheid van fietsen belangrijke aandachtspunten zijn;
6. de reserve beleidsplan financiële ruimte heeft voor een extra impuls voor fijn en veilig fietsen. 

Bovendien blijkt uit de decemberrapportage dat de actuele verwachting van het jaarresultaat 2,9 
miljoen is. Het college wil daarom activiteiten die uit de reserve beleidsplan gefinancierd zouden 
worden, uit het jaarresultaat dekken. Hierdoor ontstaat extra ruimte,

van mening dat
1. een extra impuls nodig kan zijn om fijn en veilig fietsen te bevorderen;
2. een apart budget voor fietsprojecten voorkomt dat investeringen in fietsen niet haalbaar zijn;
3. het verstandig is hiervoor alvast financiële ruimte te creëren, zodat bijvoorbeeld

verbetering van fietsroutes mogelijk is;
een aantrekkelijke fietsroute gerealiseerd kan worden in samenwerking met andere
partijen, zoals Staatsbosbeheer of de provincie;
een campagne om het fietsen te stimuleren kan worden opgestart,

besluit de begroting als volgt gewijzigd vast te stellen:
1. De tekst op pagina 32 aan te vullen met de volgende activiteit:
2.2 We maken fietsen in Noordoostpolder veiliger en aantrekkelijkei
Verdere groei van het fietsgebruik heeft grote maatschappelijke voordelen. Daarom stimuleren 
wij het gebruik van de fiets. Fietsen is gezond, duurzaam en ontspannend. Het draagt bij aan 
klimaat- en gezondheidsdoelen. Veiligheid en aantrekkelijkheid zijn belangrijke voorwaarden bij 
het stimuleren van fietsen. Daarom investeren wij hierin.
2. De nummering vervolgens aan te passen
3. En een oormerk aan te brengen in de reserve beleidsplan van € 700.000 “Fijn en veilig fietsen"
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Amendement 2022-11-6L) Fijn en veilig fietsen - CU-SGP D66 en PvdA
Politieke Unie B.J. Allng Voor

A. Evers Tegen S.G. Bosman Voor
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