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Motie 'Tandje erbij voor fietsambities U-L0-gemeenten'
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2018,
Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel'Kadernota2019-2022
20L8',;

en de voorjaarsnota

Constaterende dat:

-

Provinciale Staten op 12 februarijongstleden heeft ingestemd met het extra budget voor het
project 'Uithoflijn' waarbij gebruik is gemaakt van € 14 miljoen uit het Regionaal

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV), hetgeen bestemd was voor
fietsprojecten in de U-10 gemeenten tot en met 2018;

-

Slechts €4,2 miljoen is vrijgemaakt om de ergste knelpunten voor reeds lopende
fietsprojecten op te lossen;
De U-10 gemeenten wel voor het totale bedrag van €l-4 miljoen aan fietsprojecten hadden

ingepland;

ln het mobiliteitsprogramma 2Ot9-2023 slechts €9 miljoen jaarlijks beschikbaar is voor
fietsprojecten in álle Utrechtse gemeenten;
ln de prognose van de jaarrekeningZO1T uitgegaan wordt van een positief saldo van €9
miljoen, waarvan conform afspraken uit het college-akkoord één derde wordt bestemd voor

mobiliteit;
Overwegende dat
Om Utrecht leefbaar én bereikbaar te houden een schaalsprong Fiets noodzakelijk is;
Wij gemeenten die de ambitie hebben om hier aan bij te dragen financieel zoveel mogelijk
willen ondersteunen en hun reeds geplande projecten niet willen frustreren;
Het onwenselijk is dat het opvangen van tekorten op het Openbaar Vervoer ten koste gaat
van fietsprojecten, terwijl de provincie over het jaar 2017 geld lijkt over te houden.
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om
Het derde deel vanuit het overschot op de jaarrekening 201-7 bestemd voor mobiliteit, naar
verwachting €3 miljoen, specifiek te reserveren voor fietsprojecten in de U-10 gemeenten in
2019 en dit ook als zodanig op te nemen in het Statenvoorstel inzake de begroting voor

2019;
Daarbij ook met een voorstel te komen om in de jaren 2020 en 2O2L het resterende tekort
van €7 miljoen voor fietsprojecten in de U10-gemeenten aan te vullen tot het
oorspronkelijke bedrag van €14 miljoen.

En gaan over

Julie d'Hondt

tot de orde van de dag.
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