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Hierbij ontvangt u ter informatie de brief en bijlagen (plannen van aanpak) die wij naar het

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben gestuurd om in aanmerking te komen voor

middelen voor fietsprojecten die zijn opgenomen in het Regeerakkoord. Hiermee geven we

invulling aan uw motie 577. In het Regeerakkoord is € 100 miljoen inclusief BTW opgenomen

voor medefinanciering van fietsprojecten in Nederland. Hiervan is € 74 miljoen bedoeld voor

fietsparkeren bij stations en € 26 miljoen voor snelfietsroutes. Wij hebben, in lijn met de

doelstellingen in de Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen en het Fietsplan 2016-2025 de

volgende plannen ingediend:

· Fietsparkeren bij 16 stations (beter benutten en uitbreiden)

· Snelfietsroute Leiden-Katwijk

 

Motie

In november 2017 hebben de Staten motie 577 ‘Cofinanciering Rijksmiddelen investeren

fietsinfrastructuur’ aangenomen met daarin middelen opgenomen (€ 8 miljoen) ten behoeve van

cofinanciering van de eerder genoemde Rijksmiddelen.  Hier wordt grotendeels invulling aan

gegeven door de provinciale bijdrage van circa € 7,3 miljoen voor het realiseren van

stationsstallingen. Resterende middelen binnen het Programma Fiets worden gereserveerd om in

het voorjaar 2019 eventuele extra aanvragen bij het Rijk te doen of kostenstijgingen op te

vangen.

 

Fietsparkeren bij stations

De Provincie Zuid-Holland en de gemeenten die een opgave voor fietsparkeren bij stations

hebben, hebben gezamenlijk plannen voor de uitbreiding en aanpassing van stallingen

uitgewerkt. Met deze plannen wordt een aantal stallingen beter benut en worden 10.000 nieuwe

fietsparkeerplekken, verdeeld over 16 stations gecreëerd. Tevens wordt handhaving op alle
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stations op passend niveau gebracht. Het Rijk wordt gevraagd om € 7.490.800 bij te dragen om

de uitbreidingen mogelijk te maken en voor te bereiden (Leiden centraal).

 

Snelfietsroute Leiden-Katwijk

De Provincie Zuid-Holland dient de snelfietsroute Leiden-Katwijk in als project voor een bijdrage

vanuit het Rijk. Delen hiervan worden gerealiseerd in het kader van de Rijnlandroute. Er wordt

een bijdrage van €1 .534.828 exclusief BTW gevraagd; dit bedrag is 1 /14e deel van de voor dit

doel beschikbare Rijksmiddelen. Deze gelijke verdeling van middelen is afgesproken tussen de

12 provincies en 2 vervoerregio’s.

 

Proces

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven in november 2018 de projecten

te selecteren die in aanmerking komen voor een Rijksbijdrage.  

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
- Plan van aanpak snelfietsroute Leiden-Katwijk
- Regionaal plan van aanpak fietsparkeren bij stations Provincie Zuid-Holland

 

 


