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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-586507787 (DOS-2012-

0003667)

Contact

S. van der Vliet MSc

s.vander.vliet@pzh.nl

Onderwerp:

Investeringsimpuls OV

Publiekssamenvatting:

Provinciale Staten worden door middel van een brief geïnformeerd over de besteding van extra 

middelen voor openbaar vervoer. Bij vaststelling van de begroting van 2017 zijn door Provinciale 

Staten € 1,5 miljoen structureel en € 1,5 miljoen incidentele middelen voor openbaar vervoer 

bestemd. Het voorstel is dat de structurele middelen worden besteed aan de exploitatie van het 

veer Maassluis - Rozenburg en aan kleine wensen voor de exploitatie van bussen. Het voorstel is 

daarnaast de incidentele middelen te besteden aan maatregelen rondom ketenmobiliteit en pilots

van migratie van doelgroepenvervoer naar openbaar vervoer. In de brief worden Provinciale 

Staten uitgenodigd wensen aan te leveren voor de besteding van het restantbudget van de 

structurele middelen.

Advies:
1. Vast te stellen de bijgevoegde tekst als bijlage bij de Voorjaarsnota, waarbij PS worden 

geїnformeerd over de besteding van extra structurele en incidentele middelen voor 
openbaar vervoer; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin PS op de hoogte worden gesteld van de 
besteding van extra structurele en incidentele middelen voor openbaar vervoer.

Besluit GS:
Vastgesteld met een wijziging op pagina 1 van de bijlage: 'volgens de huidige inzichten' wordt 
vervangen door 'maximaal'
Bijlagen:
Bijlage voor Voorjaarsnota mbt investeringsimpuls OV

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: S. van der Vliet MSc Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Heijman, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 23 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

Door middel van de bijlage bij de VJN worden Provinciale Staten geïnformeerd over de besteding 

van extra middelen voor openbaar vervoer. Bij vaststelling van de begroting van 2017 zijn door 

Provinciale Staten € 1,5 miljoen structureel en € 1,5 miljoen incidentele middelen voor openbaar 

vervoer bestemd in het kader van de investeringsimpuls openbaar vervoer. Het voorstel is dat de 

structurele middelen worden besteed aan de exploitatie van het veer Maassluis - Rozenburg en 

aan kleine wensen voor de exploitatie van bussen. Het voorstel is de incidentele middelen te 

besteden aan maatregelen rondom ketenmobiliteit en pilots van migratie van doelgroepenvervoer 

naar openbaar vervoer.

Financieel en fiscaal kader:

De bijlage informeert Provinciale Staten over de besteding van de extra middelen. Deze middelen 

zijn in de voorjaarsnota verwerkt. 

Juridisch kader:

Geen opmerkingen

2 Proces

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de besteding van de investeringsimpuls openbaar 

vervoer. Provinciale Staten worden uitgenodigd wensen aan te leveren voor de besteding van het 

restantbudget van de structurele middelen.

3 Communicatiestrategie

Geen opmerkingen
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