
Titel motie :

Nr. motie :

ù._=J\oc_o\ie_ .z_rzr.r. ÀJJ*"* -s._;^ eÅJ*_
r-n s3=

Voordrachtnummer

Onderwerp À.-o q\

Datum PS-Vergadering : 13 november2019

2\Gt
(¿_

(Voor de tekst van de motie, zie pagina 2 e.v.)

I Aangenomen
J
¡ffi Venrvorpen I Overgenomen door GS E Aangehouden

n
I lngetrokken

Stemverhoudinq

Voor:

Tegen:

fu, nwo fl cu&scp ner- ¡ D66 r pvdA ncDA n ew 
fisoPtus 

n PvdD

n SP fl DENK I Groep Otten

Stemonthouding : Geen

Aantekening : Geen

flrvo K*o TQuasee futÉuo p€von [rc^ñw ns0prus pQ"co

ry f; oeNr< [ Groep otten

Opmerkingen : Geen



so
¡a ll i¡

M 83,

MOTIE
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Datum PS

Voordrachtnr.

Onderwerp

: Her allocatie middelen Duinpolderweg

: L3 november 2020

lnzet middelen Duinpolderweg

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

onderwerp;

Constaterende dat:

- de realisatie en uitvoering van de Duinpolderweg gezien de patstelling tussen de Provincie

Zuid - en Noord Holland ernstige vertraging op loopt

- de voor deze weg gereserveerde middelen dringend noodzakelijk zijn voor het oplossen van

echte knelpunten in de Provincie Zuid Holland

Overwegende dat:

- deze middelen anders "doelloos" binnen het PZI beschikbaar zijn en blijven

- er voldoende knelpunten zijn die inzet van de Provincie vergen

- het waarschijnlijk nog wel enige tijd duurt alvorens er een besluit tot mogelijke uitvoering

van de Duinpolderweg genomen wordt.

Verzoeken Gedeputeerde Staten om:

- de beschikbare middelen binnen het PZI voor de mogelijke realisatie van de Duinpolderweg

te her alloceren en in te zetten voor aanwezige knelpunten in de Provincie

- deze middelen in te zetten voor de realisatie van een aquaduct ter hoogte van Boskoop en de

betere inpassing van de Rijnlandroute door de realisatie van de Pioniersbaan

- er bij het samenwerkingsverband Holland Rijnland op aan te dringen de beschikbare

middelen in het Regionaal lnvesterings Fonds (RlF) hier ook voor in te zetten.

En gaan over tot de orde van de dag.

t. Willem Bakx,SOPLUS

2. Jaap Haasnoot,


