GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-661127167 (DOS-20180006137)

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

11 september 2018

-

Onderwerp
Behandelvoorstel motie 812 - Aanvulling Uitvoeringsagenda Fiets

Advies
1.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het behandelvoorstel voor motie 812
Aanvulling Uitvoeringsagenda Fiets.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel voor motie 812 Aanvulling
Uitvoeringsagenda Fiets.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de beschrijving van de routes
rond Hoekse Waard en Rotterdam nader te specificeren.
Bijlagen
1 . GS-brief aan Provinciale Staten over motie 812 “Aanvulling Uitvoeringsagenda Fiets”
2. Overzicht aangedragen projecten motie 812
3.
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Tekst van motie 812

1

Toelichting voor het College

In de vergadering van Provinciale Staten van 27 juni 2018 is motie 812 “Aanvulling
Uitvoeringsagenda Fiets” aangenomen. Hierin wordt een aantal projecten aangedragen voor
opname in de Uitvoeringsagenda. Het college wordt gevraagd om bij de Begroting 2019
voorstellen te doen voor een verdere verhoging van het budget voor de Uitvoeringsagenda zodat
nieuwe projecten aan de agenda kunnen worden toegevoegd en snel kunnen worden uitgevoerd.
In de bijlage van de brief is voor alle aangedragen projecten weergegeven of ze passen bij de
uitvoeringsagenda en de (concept-)Toekomstagenda Snelfietsroutes, of er al middelen
beschikbaar zijn en wanneer uitvoering mogelijk is.
In combinatie met de toezegging om het overzicht bij de begrotingsbehandeling te vertalen in een
voorstel voor extra middelen ten behoeve van de uitvoeringsagenda is uitvoering gegeven aan de
motie.
Financieel en fiscaal kader
Van het projectenoverzicht kan realisatie van 2 snelfietsroutes in 2019 starten. 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 de Staten instemmen met het behandelvoorstel, worden de
financiële consequenties verwerkt in de Voorjaarsnota 2019.
Totaalbedrag excl. BTW

: € 7.000.000

Programma
Dekking
Financiële risico’s

: Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden
: Algemene middelen
: Geen

Beheersmaatregelen

: N.v.t.

Juridisch kader
Dit besluit heeft geen juridische consequenties.

2 Proces
Naar aanleiding van de aangenomen motie is door de afdeling Mobiliteit en Milieu in
samenwerking met de afdeling Programma’s en Projecten onderzoek gedaan naar de
aangedragen projecten. Met de brief aan Provinciale Staten wordt een behandelvoorstel voor
motie 812 voorgelegd.

3 Communicatiestrategie
Na besluitvorming door GS worden de publiekssamenvatting en de achterliggende stukken op de
provinciale website gepubliceerd. Het besluit behoeft geen verdere communicatiestrategie.

2/2

