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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-639383385 (DOS-2007-

0001083)

Contact

C. Roeleveld

070 - 441 75 73

chr.roeleveld@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 779 Cofinanciering Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Publiekssamenvatting

Tijdens de behandeling van het voorstel Snelfietsroute Leiden-Katwijk RijnlandRoute op 31 

januari 2018 in Provinciale Staten is motie 779 aangenomen over de cofinanciering van de 

Snelfietsroute. Met het behandelvoorstel informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten 

over de wijze waarop zij uitvoering geven aan deze motie. 

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan PS betreffende het behandelvoorstel van de motie 779 

Cofinanciering Snelfietsroute RijnlandRoute. 

2. Vast te stellen de Publiekssamenvatting over het behandelvoorstel van de motie 779 

Cofinanciering Snelfietsroute RijnlandRoute.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen

- GS-brief Behandelvoorstel motie 779 Cofinanciering Snelfietsroute 

- Motie 779 Canton (PvdD) Cofinanciering Snelfietsroute

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar C. Roeleveld Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Smid - Marsman, GM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 6 maart 2018 6 maart 2018
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1 Toelichting voor het College

Tijdens de behandeling van het voorstel Snelfietsroute Leiden-Katwijk RijnlandRoute op 31 

januari 2018 in Provinciale Staten is motie 779 aangenomen over de cofinanciering 

Snelfietsroute. In de motie worden Gedeputeerde Staten verzocht om:

- 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; 

- PS 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 gedeelte 

halen uit de € 8 mln die per amendemenl "Cofinanciering Rijksmiddelen investeren 

fietsinfrastructuur' uit de middelen "Meicirculaire 2017 jaarschijf 2018" beschikbaar zijn 

gesteld.

Met deze brief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de wijze waarop zij 

uitvoering zullen geven aan deze motie, te weten:

-in overleg treden met de gemeente Katwijk en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

over de mogelijkheden van cofinanciering 

-in overleg met de aannemerscombinatie Comol5 de mogelijkheden van het verminderen van de 

kosten te onderzoeken.

Financieel en fiscaal kader

De bedragen die  in het door PS vastgestelde statenvoorstel Snelfietsroute Leiden-Katwijk zijn  

opgenomen worden verwerkt in het Kaderbesluit en PZI. Indien er sprake is van extra 

cofinanciering zal dit door middel van een gewijzigd financieringsvoorstel aan Provinciale Staten 

ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Juridisch kader

Indien er sprake is van een financiële bijdrage vanuit de gemeenten zal hiervoor een 

overeenkomst worden opgesteld. Een eventuele bijdrage vanuit het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat zal worden vormgegeven door middel van een subsidie. 

2 Proces

Na vaststelling van het behandelvoorstel wordt deze verstuurd aan Provinciale Staten. 

3 Communicatiestrategie

Er is geen communicatiestrategie bepaald. Volstaan kan worden met de publiekssamenvatting en 

de GS-brief.
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