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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-724384701 DOS-2014-
0000191

Onderwerp

Fietsstraat Nicolaas Beetslaan in Voorburg 

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de Fietsersbond afdeling Leidschendam-Voorburg waarmee de

organisatie op de hoogte wordt gebracht van het proces dat nodig is om eventueel te komen

tot een provinciale bijdrage aan een fietsstraat in de Nicolaas Beetslaan. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, zodat de Statenleden op de hoogte worden

gebracht van de antwoordbrief aan de Fietsersbond afdeling Leidschendam– Voorburg.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Fietsersbond afdeling

Leidschendam-Voorburg met betrekking tot de provinciale inzet ten aanzien van een

fietsstraat in de Nicolaas Beetslaan. 
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

GS-brief aan Provinciale Staten: Fietsstraat Nicolaas Beetslaan in Voorburg;

GS-brief aan de fietsersbond: Snelle realisatie Nicolaas Beetslaan. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 maart 2020 nvt
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1 Toelichting voor het College

 

De Fietsersbond Leidschendam–Voorburg heeft Provinciale Staten van Zuid Holland gevraagd

om een financiële bijdrage voor een deel van de Velostrada. PS hebben dit verzoek ter

afhandeling aan GS overgedragen. Met bijgaande brief informeren wij de Fietsersbond over de

positieve houding van PZH ten aanzien van zo’n verzoek; geven wij aan dat de gemeente

Leidschendam-Voorburg aan zet is om een plan met bijbehorend verzoek op te stellen en melden

wij dat er momenteel geen middelen beschikbaar zijn. De Fietsersbond vraagt om een bestaande

reservering in te zetten voor de Nicolaas Beetslaan. Deze reservering voor de Velostrada zal naar

verwachting nodig zijn voor andere projecten die al wel in voorbereiding zijn. Met een korte

oplegbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd. In beide brieven wordt verwezen naar de taak

die MRDH heeft bij projecten die bijdragen aan de (fiets-) bereikbaarheid van de MRDH-

gemeenten.   

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW:              € 0,00 

Programma:                                  Fiets (Uitvoeringsprogramma)

Financiële risico’s:                         Er zijn geen financiële verplichtingen of risico’s verbonden

aan dit voorstel. Mocht de gemeente in de komende jaren alsnog met een verzoek komen om een

bijdrage voor de Nicolaas Beetslaan, dan zal een inhoudelijke toetsing plaatsvinden en zal

worden getoetst of er op dat moment financiële ruimte is in het Uitvoeringsprogramma Fiets.   

Juridisch kader

De beoordeling van dit verzoek is mede gebaseerd op het toetsingskader van het

Uitvoeringsprogramma Fiets.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Provinciale Staten hebben de brief van de Fietsersbond afdeling Leidschendam-Voorburg op 27

november 2019 ter afdoening gegeven aan GS.  

 

3 Proces

 

De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft prioriteit aan uitvoering van reeds lopende

projecten. Planvorming van de Nicolaas Beetslaan zal later worden gestart.  

 

4 Participatie

 Dit antwoord is opgesteld in afstemming met de gemeente Leidschendam-Voorburg.  

 

5 Communicatiestrategie

 

Bij het opstellen van het antwoord is gezocht naar evenwicht tussen een positieve houding en het

voorkomen van financiële toezeggingen waarvoor geen dekking is. 


