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Voor het ontwikkelen van het regionale bedrijventerrein Gorinchem Noord hebben wij u twee 

subsidies verleend:

 Een subsidie van € 1.134.450,00 voor de algemene infrastructuur (brief van 8 januari 

2002, kenmerk DEV/2001/9090E) zonder eindtermijn en 

 Een subsidie van € 600.000,00 voor de aansluiting van het terrein op rijksweg A27 (brief 

van 14 augustus 2003, kenmerk DMB/2002/4859) met een eindtermijn van 14 augustus 

2009.

Met onze beschikking van 6 december 2013 met kenmerk PZH-2013-432844387 is de looptijd 

verlengd tot 31 december 2017.

Wijzigingsverzoek

Op 31 maart 2017 hebben wij uw voortgangsrapportage ontvangen over 2016 met betrekking tot 

de subsidies voor het project Ontsluiting Gorinchem Noord in het kader van de ontwikkeling en 

herstructurering van bedrijventerreinen. U heeft hierbij tevens een aanvraag voor verlenging van 

de projectperiode ingediend.

De reden die u hiervoor aangeeft is, kort samengevat, het uitblijven van definitieve besluitvorming 

door Rijkswaterstaat (RWS) over de capaciteitsvergroting van de A27 (traject Houten –

Hooijpolder). Daarmee is ook de besluitvorming over de te realiseren aansluiting vanaf het 

bedrijventerrein Gorinchem Noord op de A27 herhaaldelijk vertraagd. Deze aansluiting is 

essentieel voor de ontwikkeling van het terrein. 

Het bedrijventerrein ligt op het grondgebied van de gemeente Gorinchem maar de aansluiting op 

de A27 ligt op het grondgebied van de gemeente Giessenlanden. In april en mei 2017 zijn de 2 

bestemmingsplannen vastgesteld. Er kan nog wel beroep worden ingesteld, de behandeling 

daarvan door de Raad van State wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2018. Alle gronden zijn 

verworven.
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De minister heeft inmiddels aangekondigd dat de 3 versleten bruggen in de A27 vervangen 

moeten worden en dat deze prioriteit krijgen boven de capaciteitsvergroting van de A27. 

Daarmee wordt de planning van de weg en de daarmee gepaard gaande ontsluiting op het 

bedrijventerrein opnieuw uitgesteld, in dit geval naar eind 2018 (Tracébesluit) en de realisatie 

naar 2021. Daarom verzoekt u nogmaals om verlenging van de projectperiode tot 2022.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en getoetst aan onze regelgeving. 

Besluit

Wij hebben uw verzoek in overweging genomen en hebben geconcludeerd dat de vertragende 

omstandigheden bij de aanvraag van de subsidie niet waren te voorzien. Immers, op dat moment 

was er een toezegging van het rijk voor de ontsluiting van de A27. U was voor de planning van de 

realisatie daarvan volledig afhankelijk van de besluitvorming bij RWS en u heeft hierop weinig of 

geen invloed uit kunnen oefenen.

Het belang van de subsidieverstrekking is dat de projectdoelstellingen worden gehaald. Daarom, 

en in beschouwing genomen dat de vertraging buiten uw schuld is opgetreden, kunnen wij 

instemmen met uw verzoek om de looptijd van het project Ontsluiting Gorinchem Noord 

nogmaals te verlengen.

Wij baseren ons bij deze beslissing op artikel 39 van de Algemene subsidieverordening Zuid-

Holland 2013. Omdat u heeft aangegeven dat de werkzaamheden in 2021 afgerond zijn, stellen 

wij de nieuwe einddatum vast op 31 december 2021.

Dit betekent dat ook uw aanvraag tot vaststelling op een later tijdstip ingediend mag worden, 

namelijk uiterlijk 1 juli 2022. Dit geldt voor beide subsidies. 

Wij wijzen u erop dat alle overige verplichtingen zoals opgenomen in ons besluit van 8 januari 

2002 met kenmerk DEV/2001/9090E en van 14 augustus 2003 met kenmerk DMB/2002/4859 

ongewijzigd van kracht blijven.

Contact

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd  het 

DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van 

bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van 

deze brief.

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de 

contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale 

informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol of het Informatiedocument 

subsidieverplichtingen.
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Bezwaarprocedure 

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, 

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij 

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de 

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van 

het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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