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Op 31 januari jl. heeft u de motie 779 Cofinanciering Snelfietsroute aangenomen. In deze brief 

geven wij aan hoe invulling te geven aan deze motie. 

In de motie 779 wordt het College van Gedeputeerde Staten verzocht:

 maximale inzet te plegen om meer cofinanciering te verkrijgen bij de betrokken

gemeenten en Rijk;

 Provinciale Staten te informeren over de uiteindelijke financiële bijdragen van derden;

 Provinciale Staten een gewijzigd financieringsvoorstel voor te leggen indien de betrokken 

gemeenten en/of het Rijk bereid zijn tot cofinanciering; 

 de extra budgetbehoefte van maximaal € 15,6 mln slechts voor een bescheiden

deel te halen uit de € 8 mln die per amendement "Cofinanciering Rijksmiddelen

investeren fietsinfrastructuur” uit de middelen "Meicirculaire 2017 jaarschijf 2018"

beschikbaar zijn gesteld.

Zoals tijdens de behandeling van het voorstel in Provinciale Staten is aangegeven, wordt nader 

overleg gevoerd met de opdrachtnemer Comol5 om de kosten van de Snelfietsroute Leiden-

Katwijk te verminderen. Dit uiteraard met inachtneming van de gewenste kwaliteit en 

omgevingseffecten. Naar verwachting zijn de definitieve kosten eind maart 2018 bekend.

Ten aanzien van de cofinanciering is in februari jl. contact opgenomen met de gemeente Katwijk 

en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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Het resultaat, indien relevant, van bovenstaande zal conform de motie schriftelijk met u worden 

gedeeld. Indien de financiële bijdragen van derden wijzigen, zal dit door middel van een gewijzigd 

statenvoorstel ter besluitvorming aan u worden voorgelegd en worden verwerkt in het 

Kaderbesluit / PZI.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlage 1: Motie 779 Cofinanciering Snelfietsroute  
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