Titel amendement
Nr. amendement

(E

:

—.

Datum PS-Vergadering : 10 november 2021
Voordrachtnummer

:

7410

Onderwerp

:

Begroting

(Voor de tekst van het amendement, zie pagina 2 e.v.)

LI Aangenomen

(Verworpen

LI Overgenomen door GS

Aangehouden

LI

Stemverhouding
Voor:

LI FvD LI WD LI CU&SGP LI GL LI D66 El PvdA [1 CDA PW [1 50 Plus \PvdD

El SP El
Tegen:

DENK

roep GO

[1 Groep JA21

El

Groep Van Rijnberk

FvD 1WDCU&SGP GL Ø.,p66 PvdA CDA
,SP

\DENK

El Groep GO ,I.Groep JA21

Stemonthouding : Geen
Aantekening

: Geen

Opmerkingen

: geen

El

PW 50 Plus

\GroeP Van Rijnberk

El

PvdD

Ingetrokken

In te vullen door de Statengriffier

A-708

AMENDEMENT
Titel amendement :
:
Datum PS

Schrappen bezuinigingen budget ruiterpaden
10 november 2021

Voordrachtnr.

:

7410

Onderwerp

:

Begroting 2022

van
Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling
bovenvermeld agendapunt;
Besluiten:
it te wijzigen, zodat
Besluitpunt 1 in het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbeslu
het komt te luiden als volgt:
1. Vast te stellen de begroting 2022 met dien verstande dat:
nieuwe ruiterpaden in
Het beschikbaar houden van het budget voor voldoende veilige en
van de reserve
onze provincie door de voorgestelde verlaging van het budget ten laste
het
van
Groene Ambities, wordt geschrapt. Dekking van € 0,75 mln. ten laste
begrotingssaldo.
brengen met de wijzigingen
2. De Begroting 2022 inclusief bijlagen in overeenstemming te
uit dit amendement.
Toelichting:
provincie een
Niet voor niets is er in 2018 een motie aangenomen om in onze
stelde ruiterpadenplan is
ruiterroutenetwerk te realiseren, verdeeld over 2 fasen. Het vastge
Nederland, maar
nog lang niet af. Zuid-Holland heeft het hoogste aantal recreatieruiters van
aden is nog
ruiterp
de
van
eit
tegelijkertijd het minste aantal kilometers ruiterpad. De kwalit
heid
anbaar
bij onbega
lang niet overal op orde vanwege achterstallig onderhoud wat leidt
selijk is. Ook zijn er nog
ervan tot gebruik van fiets- en wandelpaden door ruiters, wat onwen
. De plannen zijn
worden
moeten
veel ontbrekende schakels in het netwerk, die verbonden
veilig
nog lang niet gerealiseerd en in het belang van een goed recreatief en
ruiterpadennetwerk is het budget hiervoor benodigd.
Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Tessa Dulfer PW

