
RIB Motie fietsbrug Nieuwersluis 
 
Met de motie van 9 november 2021/ M6.8GL heeft de raad opgeroepen om zo snel mogelijk een 
fietsbrug te realiseren over de Nieuwe Wetering. Ook is de raad toegezegd (Toezegging T-296) de 
raad te informeren over de aanpassing van de helling van de brug over de Nieuwe Wetering bij 
Nieuwersluis zodra de gesprekken met Rijkswaterstaat zijn beëindigd. In deze RIB wordt ingegaan op 
de stand van zaken ten aanzien van de motie en de toezegging. De realisatie van de fietsbrug staat 
niet op zich. In de Nieuwe Wetering bevinden zich namelijk een twaalftal woonarken. Door het 
toenemende scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal en de schepen die steeds groter 
worden wordt steeds meer overlast ervaren door golfslag en zuiging in de Nieuwe Wetering, waardoor 
kabels en nutsaansluitingen knappen en woonarken losslaan. Rijkswaterstaat (beheerder van het 
Amsterdam-Rijnkanaal) en het Waterschap Amstel, Gooi- en Vechtstreek (beheerder namens de 
Provincie Utrecht van de Nieuwe Wetering) zijn met elkaar in overleg over de oorzaken van deze 
situatie, de verantwoordelijkheden van de twee betrokken partijen en de oplossing voor de 
woonbooteigenaren. Deze gesprekken tussen beide partijen lopen, maar een oplossing is vooralsnog 
niet in zicht. De gemeente Stichtse Vecht volgt dit nauwlettend en spoort de partijen aan met een  
oplossing te komen. Veel van de mogelijke oplossingsrichtingen hebben grote ruimtelijke implicaties. 
De omgeving van de fietsbrug kan op een dusdanig ingrijpende wijze veranderen dat het aanleggen 
van een nieuwe fietsbrug op korte termijn, het vernietigen van kapitaal zou betekenen. Dat vinden wij 
zonde voor onze inwoners en kan een structurele oplossing in de weg staan. Daarom kan de motie 
helaas op korte termijn niet worden uitgevoerd. Wij zullen u nader informeren over de gang van zaken 
rondom de Nieuwe Wetering, zodra er voortgang is op dit dossier. Ondertussen spannen wij ons in om 
het gesprek tussen Rijkswaterstaat en het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek te bespoedigen, 
zonder daarbij in hun verantwoordelijkheden te treden. Ook hebben wij contact met de inwoners van 
Nieuwersluis en maatschappelijke organisaties zoals de Fietsersbond. Zij worden regelmatig 
bijgepraat over de laatste stand van zaken. 
 
 
RIB Regionaal Toekomstbeeld Fiets 
 
Hierbij bieden wij uw raad het Regionaal Toekomstbeeld Fiets aan (Bijlage). Onder regie van de 
provincie Utrecht is samen met alle gemeenten, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en de 
Fietsersbond/UtrechtFietsOverleg (UFO) in de afgelopen maanden het Regionaal Toekomstbeeld 
Fiets voor de Provincie Utrecht opgesteld. Deze uitwerking dient als inbreng voor het Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets om met het Rijk tot een gezamenlijke programmering te komen. Een 
(mobiliteits)transitie met een schaalsprong fiets is nodig om de regio leefbaar, gezond en duurzaam 
bereikbaar te houden. Het overall beeld van de investering die dit vraagt voor de Provincie Utrecht is 
363 miljoen euro tot 2027 en 1.591 miljoen euro tot 2040. Het Nationaal en Regionaal Toekomstbeeld 
Fiets is niet de afronding van een proces, maar het begin ervan. Voor de gemeente Stichtse Vecht is 
de ‘Dom-tot-Dam-route’ relevant, de snelfietsroute van Amsterdam naar Utrecht die grotendeels langs 
het Amsterdam-Rijnkanaal loopt. Hierover voeren wij gesprekken in regionaal verband en met 
Rijkswaterstaat, die veel van de fietspaden langs het Amsterdam-Rijnkanaal beheert. 
 
 
RIB intentieovereenkomst verkeersveiligheid 
 
Op 15 november is de intentieverklaring verkeersveiligheid (Bijlage) ondertekend door alle 
gemeenten in de Provincie Utrecht. De gemeente Stichtse Vecht was ook één van de ondertekenaars. 
De intentieverklaring en daarbij horende regionale uitvoeringsagenda verkeersveiligheid (Bijlage) 
passen goed binnen de ambities van Stichtse Vecht om ook hier het aantal verkeersslachtoffers terug 
te dringen. Daarbij bieden deze documenten een belangrijke basis voor samenwerking met andere 
overheden. Vanuit deze samenwerking kan in de toekomst eenvoudiger subsidie worden 
aangevraagd voor projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/2022-01-11-Bijlage-1-Regionaal-Toekomstbeeld-Fiets.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/2022-01-11-Bijlage-2a-Intentieverklaring-verkeersveiligheid.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/2022-01-11-Bijlage-2b-Regionale-Uitvoeringsagenda-Verkeersveiligheid.pdf

