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GS-Voorstel


Besluitnummer

PZH-2017-611220659 (DOS-2017-

0002305)

Contact

         

               

Onderwerp:


Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047

Publiekssamenvatting:


Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI)

2018-2047. Het PZI is de financiële uitwerking van de ambitie van het bestuur van de provincie

Zuid-Holland om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren zoals

vastgelegd in de Visie Ruimte & Mobiliteit en het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. Het wordt

jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld en geeft inzicht in het budget dat in de begroting (2018-

2021) en daarna is opgenomen voor alle projecten en activiteiten die betrekking hebben op weg-,

vaarweg-, openbaar vervoer- en fietsinfrastructuur. Nieuw in het PZI zijn ondermeer de bij

Kaderbesluit Infrastructuur 2017 besloten financiële reserveringen voor de Programmatische

Aanpak Rotterdam-Den Haag, inclusief Leidse regio, Gouda (Westergouwe en A20) en

Drechtsteden van totaal € 60,4 miljoen en Goederencorridor Oost (A15) van € 28,0 miljoen.

Daarbij is ook budget opgenomen voor een nieuw Actieplan Geluid (€ 10,0 miljoen) en extra

budget voor energietransitie (6,0 miljoen) en regionale bereikbaarheid in de vorm van functionele

verbeteringen aan (vaar)wegen (€ 8,0 miljoen). Tot slot wordt met ingang van dit jaar per regio de

regionale gebiedsagenda mobiliteit, als onderdeel van de Subsidieregeling Mobiliteit en de PZI-

projecten weergegeven.


Advies:

1. Vast te stellen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047;

2. Vast te stellen het statenvoorstel waarmee na laatste lezing door GS het Programma

Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018 – 2047 wordt aangeboden tegelijk met de Begroting

2018;

3. Te machtigen de eerste portefeuillehouder redactionele aanpassingen aan te brengen in

het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047;

4. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om technische vragen van PS-leden

inzake het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047 te beantwoorden;
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5. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 en 2 op grond van art. 55 van de

Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en op te

heffen nadat GS in laatste lezing over het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur

2018-2047 een besluit hebben genomen;

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Programma Zuid-Hollandse

Infrastructuur 2018-2047.

Besluit GS:
Vastgesteld met mandaat voor de eerste portefeuillehouder om redactionele wijzigingen aan te
brengen.
Bijlagen:

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047
Statenvoorstel - Programm a Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047
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1 Toelichting voor het College

Zie statenvoorstel


Financieel en fiscaal kader:

Zie PZI 2018-2047

Juridisch kader:

Aan de besluitpunten 1 en 2 wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding

opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat Gedeputeerde Staten er belang

bij hebben als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie. De geheimhouding om deze

reden is genoemd in artikel 10, lid 2 letter f van de Wet openbaarheid van bestuur.

Geheimhouding tot na besluitvorming Gedeputeerde Staten bij laatste lezing is noodzakelijk

omdat op basis van de behandeling in Gedeputeerde Staten mogelijk nog wijzigingen moeten

worden doorgevoerd.


2 Proces

Zie statenvoorstel


Het GSvoorstel Programma Zuid-Hollands Groen 2018-2032 zal u tegelijkertijd met dit GSvoorstel

alsmede het GSvoorstel Begroting 2018 op 2 oktober as. in laatste lezing ter besluitvorming

worden voorgelegd.

3 Communicatiestrategie

Door middel van de publiekssamenvatting wordt over het PZI gecommuniceerd.  Dit in aanvulling

op de gebruikelijke communicatie over lopende projecten en programma’s en de Begroting. Het

PZI wordt ook op de website gepubliceerd.
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