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Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Bij besluit van PZH-2014-496444818 hebben wij voor de concessies DAV en HWGO 

voorschriften ingevoegd inzake extra indexatie van de exploitatiesubsidie op basis van de LBI-

index per 1 januari 2013. Teneinde onduidelijkheden hierover weg te nemen, informeren wij u met 

deze brief1 hoe wij dit besluit toepassen in het kader van de jaarlijkse

exploitatiesubsidieverstrekking.

Wij constateren dat met de extra indexatie over de exploitatiejaren 2013 en 2014 het in de 

concessievoorschriften vermelde maximale budget voor zowel de concessie HWGO (€ 400.000,-) 

als voor de concessie DAV (€ 1.800.000,-) in 2015 respectievelijk 2017 bereikt is. Dit leggen we 

uit aan de hand van onderstaande cijfers en toelichting. In tabel 1 staan de vastgestelde 

indexcijfers voor de jaren 2013 en 2014 en in tabel 2 staan de vastgestelde exploitatiebijdrage en 

index-correctie in euro’s.

Index 2013 2014

LBI 2,1 1,33

BDU-index 1,2375 0,196

verschil tussen BDU-index en LBI 0,8625 1,134

Tabel 1. Vastgestelde indexcijfers voor de jaren 2013 en 2014

DAV HWGO

Jaar 2013 2014 2013 2014

Exploitatiebijdrage, 
excl. TLS-fees €  22.488.283,00 €  22.338.930,29 €  9.635.769,00 €  9.704.948,33 

indexatiecorrectie 
BDU-index - LBI €      193.961,44 €       253.323,47 €      83.108,51 €     110.054,11 

Tabel 2. Vastgestelde exploitatiebijdrage en index-correctie per jaar per concessie

                                                       
1

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief 
hebben opgenomen.
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Voor de toeslag per jaar betekent dit het volgende (zie tabel 3).

Tabel 3. Toeslagen per concessie per jaar en de gecumuleerde toeslag over de jaren.

Door het uitkeren van de jaarlijkse toeslag, zoals in tabel 3 aangegeven, voldoet de provincie aan 

de bovenbedoelde concessievoorschriften en de daaraan ten grondslag liggende bestuurlijke 

afspraak. Door het bereiken van het maximale budget van € 1.800.000,00 betekent dit voor DAV 

dat er in 2018 geen toeslag meer wordt uitgekeerd op basis van de gemaakte afspraak. Vanaf 

2018 zal voor DAV weer de BDU-index, zonder extra ophoging, worden toegepast.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, Plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. R.A.M. van der Sande

2013 2014 2015 2016 2017

DAV

Toeslag per jaar 193.961,44€      447.284,91€       447.284,91€    447.284,91€     264.183,83€    

Ʃ toeslag 193.961,44€      641.246,35€       1.088.531,26€  1.535.816,17€  1.800.000,00€ 

HWGO

Toeslag per jaar 83.108,51€        193.162,62€       123.728,87€    

Ʃ toeslag 83.108,51€        276.271,13€       400.000,00€    
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