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Onderwerp: Beantwoording raadsvragen 
over subsidie 'doortrappen' 
provincie NH

Vraag 1.
Herkent u de veiligheidsproblemen die actieve, fietsende 60-plussers kunnen hebben? 
Ja, wij zijn daar mee bekend. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van infrastructuur en 
waterstaat is gebleken dat het bij deze groep voornamelijk om eenzijdige ongevallen gaat, bijvoorbeeld 
door evenwichtsproblemen tijdens het fietsen en bij het op- en afstappen. Daarnaast spelen ook externe 
factoren zoals bijvoorbeeld slecht wegdek en slechte verlichting spelen een rol.

Vraag 3.
Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat het aanvragen van de subsidie bij de provincie om 
er aan bij te kunnen dragen dat fietsers van 60 jaar en ouder verkeersveiliger aan het 
verkeerdeelnemen een positieve stap zou zijn?
Ja, op het moment dat er budget is voor gedragsbeïnvloeding, is het ook mogelijk om op basis van 
cofinanciering subsidie aan te vragen bij de provincie Noord-Holland. Overigens is het college goed op 
de hoogte van de verschillende subsidieregelingen die de provincie Noord-Holland aanbiedt. Voor alle 
projecten wordt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen verkend. Dit gebeurt o.a. door het voeren van 
informele voorgesprekken met de provincie over de planvorming. Wanneer de toekenning van subsidie

Vraag 2.
Zo ja, wilt u daar een pro-actieve oplossing voor ontwikkelen?
Het college vindt veiligheid van fietsende ouderen belangrijk. In Huizen ligt het percentage 60-plussers 
immers boven het landelijk gemiddelde. Het programma doortrappen waar u naar verwijst, besteed veel 
aandacht aan gedragsbeïnvloeding en bewustwording. Ook in Huizen kunnen verschillende soorten van 
gedragsbeïnvloeding een bijdrage leveren aan de veiligheid van de oudere fietser. In de lopende 
begroting is hiervoor nu echter geen budget opgenomen. Wel is het college van mening dat dit een 
belangrijk onderwerp is en zal daarom het opnemen van gedragsbeïnvloeding als voorstel nieuw beleid 
voor de voorjaarsnota in overweging nemen.
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Groenlinks heeft op 15 februari schriftelijke raadsvragen gesteld over de mogelijkheid om subsidie aan 
te vragen bij de provincie Noord-Holland in het kader van het project 'Doortrappen'. De brief met de 
betreffende vragen is opgenomen als bijlage. Hieronder treft u de beantwoording van de gestelde vragen 
door het college.
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kansrijk is, wordt deze natuurlijk aangevraagd. Zo is er bijvoorbeeld afgelopen jaar € 201.000.- subsidie 
toegekend door de provincie Noord-Holland voor het verbeteren van de hoofdfietsroute in het Bad 
Vilbelpark.

Vraag 4.
Bent u bereid-eventueel na overleg met Gooisemeren en Wijdemeren waar al projecten 
‘Doortrappen’ lopen-, een subsidieaanvraag te doen?
Het is altijd goed om te onderzoeken welke voordelen er te behalen zijn door regionaal samen te werken. 
Als regionale samenwerking voordelen op een onderwerp voordelen biedt zetten wij daar uiteraard op in.
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