\)

Titel motie

:

motie

:

Nr.

."-.*? Q-\

e

\

Pê3c=\
:

Datum PS-Vergadering

Voordrachtnummer r

Onderurerp

3 februari2121

?3í5q

:

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

I

Aangenomen

f]

Venuorpen

I

overgenomen door

GS

I

Aangehoucen

lKngetrokken
Stemverhoudinq

Voor:

nFvD nWD f]CU&SGP

nol ¡ooo npvdA nCDA npW nsOptus npv¿o

f] sP n DENK n Groep GO I
Tegen:

nrvo nwo ncu&scp ncl
n sp fl

DENK

:

Geen

Aantekening :

Geen

Opmerkingen :

Geen

Stemonthouding

n

Groep

GO n

Groep JA21

nD66 flpvdA ncDA
Groep JA21

npvv flsoptus npvoo

ln te vullen door de

M-982

MOTIE
Titel motie

Betrek vanaf het begin relevante partijen

Datum PS

3lebruari2021

Voordrachtnr,

7334

Onderwerp

Mobiliteitsmaatregelen noordelijke duin- en bollenstreek

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

Constaterende dat:
- er een reeks aan maatregelen nodig zijn voor de verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke
Duin- en Bollenstreek;

-

in het Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek bij stap 1 staat dat bij
de inventarisatie van knelpunten en prioritering het optioneel is om relevante omgevingspartijen
middels werksessie te betrekken;

Overwegende dat:
- dat het van groot belang is dat belangenorganisaties en bewoners gehoord en betrokken worden bij het
tot stand komen van oplossingen voor de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek;
- we de kennis en denkkracht van lokale bedrijven, belangenorganisaties en bewoners goed kunnen
gebruiken;

-

het betrekken van relevante partijen en bewoners bij kan dragen aan draagvlak
de tekst bij stap 1, dat het optioneel is om relevante partijen te betrekken, te vrijblijvend kan worden
opgevat;

Verzoeken het college
Om in ieder geval middels werksessies relevante omgevingspartijen en bewoners te betrekken vanaf stap
en gaan overtot de orde van de dag!
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