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AMENDEMENT

Nummer:

A 674
Invullen door Statengriffier

Titel
: Meer snelfietsroutes
Voordrachtnr. : 7280
Onderwerp
: Voorjaarsnota 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juli 2020 ter behandeling van bovenvermeld
agendapunt,
Besluiten:
Het bij voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:
1.

De voorjaarsnota 2020 vast te stellen met dien verstande dat het verbeterde begrotingssaldo van € 9,2
mln. niet wordt gestort in de algemene reserve maar wordt gereserveerd voor de realisatie van
snelfietsroutes en de voorjaarsnota 2020 en het kaderbesluit bereikbaarheid 2021 hiermee in
overeenstemming te brengen.

Toelichting:
De afgelopen periode hebben veel inwoners van onze mooie provincie de fiets hebben gepakt om erop uit
te trekken. Niet alleen voor woon-werkverkeer, maar ook recreatief. Het is zaak dat de inwoners, die nu
door de uitbraak van het Coronavirus het OV mijden, niet voor de auto maar voor de fiets als alternatief
blijven kiezen. Voor de langere afstanden zijn snelfietspaden in dat kader heel belangrijk. De afgelopen
jaren zijn al veel investeringen gepleegd, maar er zijn nog voldoende trajecten die (eerder) kunnen worden
gerealiseerd. Voorbeelden daarvan zijn Noordwijkerhout-Noordwijk-Voorhout, Lisse-Sassenheim,
Hellevoetsluis-Spijkenisse en Hoekse Waard-Rotterdam en Zoetermeer-Den Haag (via Leidschenveen).
Ten opzichte van de 1ste Begrotingswijziging 2020 (vastgesteld op 22 april j.l.) is het begrotingssaldo in de
voorjaarsnota met €9,2 mln. verbeterd. Deze gelden kunnen worden ingezet voor de intensivering van het
aantal snelfietsroutes.
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