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Amendement'Ruim baan voor OV en Fiets'
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 20L8 ter bespreking van het
Statenvoorstel Kadernota 2019,
Constaterende dat:
- Van links tot rechts iedereen ervan overtuigd is dat het autoverkeer moet verminderen;
- De Gedeputeerde in een bijeenkomst van U-net dit ook heeft beaamd;
- Het bedieningsniveau onder druk staat, omdat de beschikbare middelen niet evenredig
meegroeien;
- Juist ook in het coalitieakkoord de noodzaak van een goed systeem van openbaar vervoer
wordt onderschreven;
- ln het coalitieakkoord de nadruk wordt gelegd op het voorrang geven aan de fiets in al zijn
verschijningsvormen;
- ln de kadernota staat opgenomen dat de opcenten MRB niet worden verhoogd;
Van mening dat:
- De fiets onze volledige steun dient te krijgen en als volwaardig alternatief moet worden
gezien;
- Fijnmazig, schoon en frequent Openbaar Vervoer van groot belang is voor de handhaving
van de leefbaarheid in kleine kernen, maar ook voor de bereikbaarheid en de luchtkwal¡teit
van en in de steden;
- De Provincie structureel middelen kan genereren om hiervoor een extra inspanning te
doen;
- Het concessiecontract van Q-Buzz en Syntus opengebroken dient te worden voor extra
lijnen en goede arbeidsvoorwaarden;

Besluiten:;
- Beslispunt L van het Statenvoorstel aan te vullen als volgt: "..., met dien verstande dat de
opcenten Motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 januari 2019 met 8 worden verhoogd;"
- De daarmee gegenereerde extra structurele middelen van € 12 miljoen deels in te zetten
voor uitbreiding van het busvervoer en ontwikkeling van de tangenten;
- Daarnaast dit bedrag te gebruiken om de fietsmogelijkheden in de provincie te verruimen
en fietsveiligheid te bevorderen door tunnels aan te leggen;
- Gedeputeerde Staten op te dragen uiterlijk ten tijde van de Statenbehandeling van de
Programmabegroting 2019 een concreet plan voor te leggen voor de inzet van deze
middelen;
- Gedeputeerde Staten op te dragen alle betrokken documenten aan te passen aan dit
gewijzigde besluit;
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