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Titelamendement

Cofinanciering Rijksmiddelen investeren fietsi nfrastructuur

Datum PS

I

Voordrachtnr.

7045

Onderwerp

Begroting 2018

november 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld
agendapunt;

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
Toevoegen van een nieuw onderdeel 13:
Voor 2018 en 2019 een bedrag van €4 miljoen per jaar te reserveren uit de middelen
"Meicirculaire 2017 jaarschijf 2018" die beschikbaar worden gehouden voor de uitvoering van
het Regeerakkoord, ten behoeve van cofinanciering van Rijksmiddelen voor de uitvoering van
hei Fietsplan 2016-2025. GS wordt verzocht in nauw overleg met het Rijk en lokale overheden
voorstellen voor de besteding van deze middelen voor te bereiden.

Toelichting:
ln de Statenvoordracht Begroting 2018, onderdeel 81b, wordt voor de jaarschijven 2018 en 2019 elk
€12 miljoen beschikbaar gehouden voor het regeerakkoord van het kabinet-Rutte lll. ln het inmiddels
gepubliceerde akkoord, wordt onder meer €100 miljoen uitgetrokken voor cofinanciering van
gemeentelijke en provinciale projecten ter verbetering van de fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij
OV-knooppunten. Gelet op de ambitie van Zuid-Holland zoals beschreven in het Fietsplan 2016-2025
en de nog ontbrekende financiering voor een groot aantal projecten, waaronder extra stallingsruimte
bij de grote stations, stellen de indieners voor het Ríjk een bod te doen van twee keer €4 miljoen voor
2018 en 2019, zodat extra fietsprojecten kunnen worden uitgevoerd. Ook indien het Rijk de ZuidHollandse middelen niet volledig wil matchen, blijven de middelen beschikbaar ter uitvoering van het
Fietsplan. GS wordt verzocht ter besteding van deze middelen in nauw overleg met het Rijk en lokale
overheden voorstellen voor te bereiden en deze te zijner tijd aan Provinciale Staten voor te leggen.
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Paul Breitbarth (D66)':
Ria Oosterop - Van
Ron Hillebrand (PvdA)
Anne Koning (PvdA)
Herman van der Bent
Frits Paymans (VVD)
Berend Potjer (GroenLinks)
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