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Stemming motie NOVI 

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, 
ingediend bij het VAO NOVI, 

te weten: 

- de motie-Van Gerven/Dik-Faber over de systeemverant- 
woordelijkheid van het Rijk voor fiets- en wandelnetwerken 
beter borgen (34682, nr. 59). 

(Zie vergadering van 29 oktober 2020.) 

De voorzitter: 
De motie-Van Gerven/Dik-Faber (34682, nr. 59) is in die zin 
gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de recreatieve fiets- en wandelnetwerken 
belangrijke kwaliteitsdragers zijn voor fietser en wandelaar; 

overwegende dat recreatieve fietsroutes en wandelnetwer- 
ken van grote economische waarde zijn voor stimulering 
van recreatie en toerisme; 

overwegende dat recreatieve fietsroutes vaak samenvallen 
met utilitair gebruik en zo bijdragen aan duurzame mobili- 
teitsdoelstellingen; 

overwegende dat de motie-Ronnes/Van Veldhoven/Smaling 
(33118, nr. 67) de borging van de instandhouding van fiets- 
en wandelnetwerken als rijkstaak benoemd heeft; 

overwegende dat de aanleg, het beheer en het onderhoud 
van deze netwerken primair een bevoegdheid en verant- 
woordelijkheid betreft van decentrale overheden; 

constaterende dat in de Nationale Omgevingsvisie de sys- 
teemverantwoordelijkheid voor deze netwerken nog niet 
belegd is bij het Rijk; 

verzoekt het kabinet om de systeemverantwoordelijkheid 
van het Rijk voor de instandhouding en verbetering van 
fiets- en wandelnetwerken beter te borgen in de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI), bijvoorbeeld door het formuleren 
van duidelijke, landelijke kwaliteitskaders en het actief met 
provincies en gemeenten samenwerken om knelpunten in 
de netwerken op te lossen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 74, was nr. 59 (34682). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Ger- 
ven/Dik-Faber (34682, nr. 74, was nr. 59). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, D66, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van 
Haga voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd 
en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 
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