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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-764304485 DOS-2013-

0005011

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3715 van 50PLUS m.b.t. Mobiliteitsmaatregelen noordelijke duin-

en bollenstreek

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3715 van 50PLUS met betrekking

tot het Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke duin- en bollenstreek.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording Statenvragen

3715 van 50PLUS met betrekking tot het Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen

noordelijke duin- en bollenstreek.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Beantwoording Statenvragen 3715 van 50PLUS m.b.t. het Plan van Aanpak

Mobiliteitsmaatregelen noordelijke duin- en bollenstreek..

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 26 januari 2021 26 januari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op 10 november 2020 heeft uw college het plan van aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke

Duin- en Bollenstreek vastgesteld (PZH-2020-754160991) en voorgelegd aan Provinciale Staten

met het verzoek om in te stemmen. 

Het plan van aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek’

(versie d.d. 26 oktober 2020) beschrijft de uitvoering van de vervolgstudie naar multimodale korte

en (middel)lange termijn oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in de noordelijke Duin- en

Bollenstreek. 

De fractie 50PLUS heeft naar aanleiding hiervan op 12 januari 2021 Statenvragen (3715) gesteld.

Financieel en fiscaal kader

N.v.t.

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Bij besluit van 10 november 2020, kenmerk PZH-2020-754160991, heeft uw college het plan van

aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin en Bollenstreek vastgesteld en voorgelegd aan

Provinciale Staten met het verzoek in te stemmen. Tevens is, bij besluit van 10 november

gevraagd het voorbereidingskrediet ter grootte van € 1.600.000,-, dat beschikbaar was gesteld

voor de planuitwerkingsfase Duinpolderweg, in te zetten voor de uitvoering van dit plan van

aanpak.

 

3 Proces

 

Beantwoording, na vaststelling door GS, aanbieden aan de fractie 50PLUS. De vragen en

antwoorden zullen naar verwachting worden meegenomen in de bespreking van het plan van

aanpak op 3 februari 2021 in de vergadering van Provinciale Staten.

 

4 Participatie en rolneming

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

N.v.t.


