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Onderwerp

Behandelvoorstel motie 812 “Aanvulling
Uitvoeringsagenda Fiets”.
Geachte Statenleden,

In uw vergadering van 27 juni 2018 heeft u, bij de behandeling van de Kadernota 2019-2022,
motie 812 “Aanvulling Uitvoeringsagenda Fiets” aangenomen. Met deze motie vraagt u ons om
voor een aantal genoemde projecten na te gaan of deze projecten kunnen worden opgenomen in
de “Uitvoeringsagenda Fiets” en daarbij aan te geven in welke fase van voorbereiding deze
projecten zich bevinden. Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van ons onderzoek.
Voor de beoordeling maken wij onderscheid tussen snelfietsroutes en afzonderlijke projecten.
Daarnaast informeren wij u over de mogelijkheden binnen het proces voor de Begroting 2019.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Snelfietsroutes
Op tal van plaatsen in de provincie zijn snelfietsroutes gerealiseerd. Vaak leidt realisatie tot een
aanzienlijke groei van het gebruik. In het kader van de Uitvoeringsagenda Fiets maken wij een
systematische analyse van potentiële snelfietsroutes in Zuid-Holland (en naar de ons omringende
provincies). Daarbij onderzoeken wij niet alleen de potentie voor woon-werkverkeer, maar
betrekken wij onder andere ook schoolroutes en recreatieve bestemmingen en bijzondere punten.
Dit doen we in afstemming met de regio’s in Zuid Holland, waaronder de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag als mede-financier van snelfietsroutes. Na bespreking met de regio’s in het
Provinciaal Verkeers en Vervoers Beraad van december 2018 en vaststelling door Gedeputeerde
Staten zullen wij de Toekomstagenda Snelfietsroutes begin 2019 aan u beschikbaar stellen. De
door u aangedragen snelfietsroutes zullen wij betrekken bij het opstellen van de
Toekomstagenda.
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Afzonderlijke projecten
De andere projecten hebben wij getoetst aan de afwegingssystematiek van de Uitvoeringsagenda
en de resultaten daarvan in bijgaand overzicht opgenomen. Daarbij is, voor zover bekend, een
kostenindicatie opgenomen.
Voorstel
Van het projectenoverzicht kan realisatie van 2 snelfietsroutes in 2019 starten. Dit betreft
Zoetermeer - Rotterdam en Spijkenisse - Hellevoetsluis. Een aantal fietspaden kan in 2019
geasfalteerd worden. Met deze extra impuls is een bedrag van € 7 mln gemoeid.
Op basis van nader overleg tussen gedeputeerde Vermeulen en een aantal indieners van de
motie kan worden geconcludeerd dat de extra impuls ten laste van de algemene middelen moet
worden gebracht. Indien u instemt met het behandelvoorstel, worden de financiële consequenties
verwerkt in de Voorjaarsnota 2019.
Op deze wijze maken wij Zuid-Holland ook per fiets beter bereikbaar. Wij gaan er vanuit u
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en geven u in overweging om hiermee de motie als
afgedaan te beschouwen.
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