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Hernoemen programma'Economie' naar'Economie en energie'

Amendement op Statenvoorstel Begrotíng 2018
De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 november 2OL7,

aan de orde hebbend de Begroting 2018,

Besluiten:
Aan het in het statenvoorstel opgenomen beslispunt
"De als bijlage 1 bij het voorstel gevoegde concept-Programmabegroting 2018 vast te

stellen;"
Toe te voegen

, met dien verstande dat in de programmabegroting 2018, en de daarbij behorende
bijlagen, de naam van het programma'Economische ontwikkeling'wordt gewiizigd in

'Economie en energie.'
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Toelichting
Het programma 'Economische ontwikkeling' behelst niet alleen economische
ontwikkelingen, maar gaat ook in belangrijke mate over de energietransitie. De benaming
'Economische ontwikkeling' dekt wat ons betreft dan ook onvoldoende de lading van het
programma. Dit amendement heeft tot doel om de naam van het programma te wijz¡gen
naar 'Economie en energie' om daarmee beter de inhoud van het programma beter te
dekken.
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Begrotingsindicatoren voor de fietsambities

Amendement Statenvoorstel Begroting 2018
Ðe Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 november 2017,
aan de orde hebbend de Begroting 2018,
Besluiten:
Aan het in het statenvoorstelopgenomen beslispunt
"De als bijlage 1 bij het voorstel gevoegde concept-Programmabegroting 2018 vast te

stellen;"
Toe te voegen:

", met dien verstande dat in paragraaf 3.5.1.3 aan de tabel over lndicatoren (pagina
63) de volgende indicatoren worden toegevoegd:
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Toelichtìng:
Deze indicatoren zijn noodzakelijk om de voortgang te monitoren op de Fietsambities van de
kerntaak Mob¡l¡teit {tevens de fietsambities uit het Coalitieakkoord 2015-2019 en het
Realisatieplan Fiets):
- 'ln 2O28 zijn alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig,
comfortabel en snel bereikbaar per fiets' (Mobiliteitsvisie 2014-2028 provincie
Utrecht)
- Wi¡ zetten in op een verdubbeling van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer in
2030 ten opzichte van 2011' (Fietsvisie Regio Utrecht)
ln de begroting voor 2017 stond dat indicatoren voor de ambities op het gebied van fiets
waren opgenomen in het Realisatieplan Fiets {wat n¡et het gevalwas}en zouden worden
opgenomen in de begroting van 2018 (wat niet het geval is). Middels dit amendement
worden deze omissies hersteld.
De streefwaarden voor de indicator'Aandeel fietsgebruik in woon-werk verkeer' zijn

berekend door een lineaire stijging te veronderstellen vanaf 2015, waarin het aandeel van
de fiets in het aantalwoon-werkverplaatsingen25,00,6 bedroeg. ln 2011was het 26,5%
waarmee de streefwaarde voor 2030 gelijk is aan 53%. ln 2016 was het aandeelgestegen
naar 26,Lo/o en dus net iets onder het niveau van de streefwaarde, {Bron: CBS Statline)

indicator'Kwaliteit hoofdfiets netwerk' komt overeen met indicator 7 van pijler 1 van de
monitoring van het Realisatieplan Fiets (zoals te vinden in de presentatie 'lndicatoren
Fietsbeleid'van 23 oktober 2OL7l. Bij de streefwaarde is er vanuit gegaan dat in 2028 het
netwerk van hoofdfietsroutes voor het overgrote deel op het gewenste niveau moet zijn
gebracht, maar daarbij ruimte latend voor een beperkt aantal uitzonderingen waar de
gestelde kwaliteitsniveaus in 2028 niet volledig haalbaar zijn. De provincie is in het kader van
het Realisatieplan Fiets momenteel bezig om het huidige percentage te berekenen. Zodra dit
bekend is kan de tabel met streefwaarden worden gecomplementeerd.
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