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Begroting 2019 incl detail uitwerkinginPZI,PZG en PZE

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen, zodat onderdeel 11 komt te
luiden:

Met betrekking tot het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048
1 1. Vast te stellen het Programma Zuid-Hollandse lnfrastructuur 2O19-2048 met inachtneming van de
Financiéle verordening provincie Zuid-Holland 2017 ,artikel 4,lid 2, hieraan een b.d.alvan €3,5 miljoen toe
te voegen uit de Algemene Reserve ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Fiets, en de begroting
2019 hiermee in overeenstemming te brengen. 1 nt^tq1,lúICalîC.f-

Toelichting

Bij de behandeling van de Kadernota2019-2022 is motie 812 "Aanvulling Uitvoeringsagenda Fiets"

aangenomen, waarin wordt verzocht verschillende projecten toe te voegen aan de Uitvoeringsagenda Fiets
en bij Begroting 2019 voorstellen te doen voor een verdere verhoging van het budget voor deze
Uitvoeringsagenda. ln het behandelvoorstel voor motie 812 worden de financiële voorstellen voor de
projecten die in 2019 zouden kunnen worden uitgevoerd (de snelfietsroutes Zoetermeer - Rotterdam en
Spijkenisse - Hellevoetsluis) echter aangehouden tot de Voorjaarsnola 2019. De indieners stellen voor niet

te wachten tot de Voorjaarsnota, maar een deel van de benodigde middelen nu vrij te maken, zodat direct
gestart kan worden met de voorbereiding van de uitvoering van de genoemde projecten in2019.
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Ria Oosterop (D66)
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