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Snelfietsroute Leiden-Katwij k

Constaterende dat:
- vanuit de gemeente Leiden al enige jaren de wens speelt om deze oost-west
fietsverbinding door de Knoop Leiden-West te laten lopen, om zo een snelfietsroute
en een goede verbinding tussen Leiden en Katwijk te realiseren;
- vooralsnog geen cofinanciering vanuit gemeente Katwijk of het Rijk plaatsvindt;
- de totale kosten van deze snelfietsroute maximaal€.22 miljoen bedragen;
- het voorliggend voorstel€ 15,6 miljoen euro beschikbaar stelt uit het PZI;
- PS per amendement twee keer € 4 miljoen (voor resp. 2018 en 2019) beschikbaar
hebben gesteld - uit de middelen " Meicirculaire 2017 jaarsch'rjf 201 8' - zodat extra
fietsprojecten kunnen worden uitgevoerd;1
Ovenaregende dat
Provinciale Staten bij de behandeling van de Agenda Fiets en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma hebben uitgesproken een voorkeur te hebben voor 50 procent
cofinanciering bij het realiseren van fietspaden uit de Agenda Fiets;
voornoemde snelfietsroute geen onderdeel uitmaakt van de voornoemde Agenda
Fiets;
in het voorliggend voorstel het percentage cofinanciering ongeveer 10 procent
bedraagt;
de per voornoemd amendement beschikbare gelden niet volledig op zouden moeten
gaan aan één snelfietsroute;
het voordehand liggend is om bij cofinanciering door het Rijk de kosten voor deze
Snelfietsroute gedeeltelijk uit de"Meicirculaire 2017 jaarschijf 2018"-middelen te
financieren in plaats van uit het PZI;

-

-

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- maximale inzet te plegen om meer cofinanciering te verkrijgen bij de betrokken
gemeenten en Rijk;
- Provinciale Staten te informeren over de uiteindelijke financiele bijdragen van derden;
- PS een gewijzigd financieringsvoorstel voor te leggen indien de betrokken gemeenten
en/of het Rijk bereid zijn tot cofinanciering;
- de extra budgetbehoefte van maxim aal € 15,6 miljoen slechts voor een bescheiden
deelte halen uit de 8 miljoen die per amendemenl"Cofinanciering Rijksmiddeten
investeren fietsinfrastructuu/' uit de middelen "Meicirculaire 2017 jaarsch'rjf 2018"
beschikbaar zijn gesteld;
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