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AMENDEMENT

Nummer:

Bezuiniging Duin- en Bollenstreek anders financieren

A705
Invullen door Statengrimer

Agendapunt
Voordrachtnr.
Onderwerp

2b
7410
Begroting 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2021 ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt;
Besluiten:
1.

Besluitpunt 6 in het bij het voomoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het
komt te luiden als volgt:
6.

2.

Vast te stellen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2022-2039 met inachtneming van
de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021, artikel 2.3, lid 1 en 2, met dien
verstande dat het investeringsbedrag van € 20 miljoen niet vrijvalt van het budget
Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek, waarbij Provinciale Staten aan Gedeputeerde
Staten opdragen om voor de Voorjaarsnota met alternatieve keuzes te komen om de
toekomstige kapitaallasten te verlagen;

De Begroting 2022 inclusief bijlagen in overeenstemming te brengen met de wijzigingen uit dit
amendement.

Toelichting:
In het aangeboden PZI staat de volgende passage (p. 14115): ‘In het kader van het proces begroting in
evenwicht zijn de toekomstige kapitaallasten als gevolg van investeringen beschouwd. Bij de begroting
2022 zal worden voorgesteld om een investeringsbedrag van € 20 miljoen te laten vrijvallen van het budget
Mobiliteitsmaatregelen Duinen Bollenstreek om de toekomstige kapitaallasten te verlagen. Hierdoor treden
de bijbehorende rente- en afschrijvingslasten ter grootte van € 0,75 miljoen (waarvoor al dekking was in de
begroting) niet op. Deze bezuiniging komt structureel ten gunste aan het begrotingssaldo vanaf het jaar
2027.’
Voor Provinciale Staten is het niet duidelijk welke andere keuzes voor de bezuiniging van 20 miljoen
zouden kunnen worden gemaakt. Daarom dragen Provinciale Staten op aan Gedeputeerde Staten om naar
de verschillende projecten in het PZI te kijken en daarbij inzichtelijk te maken aan PS welke gevolgen in
bijvoorbeeld effectiviteit, duurzame mobiliteit of leefbaarheid andere keuzes voor de herkomst van de
bezuiniging zouden hebben.
De nood is hoog in de Duin- en Bollenstreek. Aan de regio is gevraagd een pakket maatregelen uit te
werken en voordat dit klaar is, haalt GS eenzijdig 20 miljoen uit de financiering van deze maatregelen.
Provinciale Staten dragen GS op om inzichtelijk te maken welke andere keuzes in het PZI kunnen worden
gemaakt om de benodigde bezuiniging te bereiken en vraagt met dit amendement uitstel van de beslissing
tot de Voorjaarsnota 2022.
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