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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-607491555

(DOS-2007-0003023)

Contact

M. Marchal

070 - 441 67 22

m.marchal@pzh.nl

Onderwerp:

Gemeente Gorinchem Wijziging looptijd  project Ontsluiten RWA27 regionaal bedrijventerrein 

Gorinchem-Noord Groote Haar

Publiekssamenvatting:

De gemeente Gorinchem vraagt voor de tweede maal uitstel van de projectperiode met 

toepassing van de hardheidsclausule. De gemeente Gorinchem ontwikkelt een nieuw 

bedrijventerrein, Groote Haar, en heeft voor de aanleg van de ontsluiting en de infrastructuur in 

2002 en 2003 UHB-subsidie gekregen. Het gaat om ruim €1,7 miljoen. De werkzaamheden zijn 

afhankelijk van de planning van Rijkswaterstaat (RWS) voor de capaciteitsvergroting van de A27. 

Doordat RWS de uitvoering van het project opnieuw heeft vertraagd, komt de planning van de 

gemeente in de knel. In 2013 is dit eerder gebeurd, toen heeft de provincie de eindtermijn 

verlengd tot 31 december 2017. In 2013 heeft de provincie de argumenten ‘onvoorzien’ en ‘buiten 

de invloedsfeer van de gemeente’ gehanteerd om positief op het verzoek van de gemeente te 

reageren. Deze argumenten gelden nog steeds en de provincie verleent daarom uitstel tot 2022. 

De hardheidsclausule uit de Asv wordt opnieuw toegepast.

Advies:

1. De  looptijd voor projectsubsidies Ontwikkeling Gorinchem Noord van gemeente Gorinchem 

met toepassing van de hardheidsclausule te verlengen  van 31 december 2017 naar 31 

december 2021; 

2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Gorinchem waarmee het besluit meegedeeld wordt 

over het verzoek om wijziging van de looptijd voor de projectsubsidies Ontwikkeling Gorinchem 

Noord;

3 Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verzoek om wijziging van de looptijd voor de 

projectsubsidies Ontwikkeling Gorinchem Noord van de gemeente Gorinchem.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. Marchal Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Weekers, JJF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 september 2017 12 september 2017
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Bijlagen:

- Brief aan gemeente Gorinchem over het wijzigen van de looptijd met toepassing 

hardheidsclausule project Ontsluiting RWA27 bedrijventerrein Gorinchem Noord

1 Toelichting voor het College

Bij brief van 14 augustus 2003 met kenmerk DMB/2002/4859 is een projectsubsidie verleend voor 

het project Ontsluiting Gorinchem Noord van € 600.000,00. De eindtermijn is 14 augustus 2009. 

Daaraan voorafgaand is bij brief van 8 januari 2002 met kenmerk DEV/2001/9090E een subsidie 

verleend van € 1.134.450,00  voor de ontwikkeling van dit terrein. Aan deze subsidie is geen 

eindtermijn verbonden.

Bij besluit van 6 december 2013 met kenmerk PZH-2013-432844387 is de projectperiode voor 

beide subsidieverleningen voor Ontsluiting Gorinchem Noord verlengd tot 31 december 2017. 

Omdat op grond van de subsidieregeling de projectperiode niet langer dan 6 jaar mag duren, is dit 

besluit genomen met toepassing van de hardheidsclausule. 

Juridisch kader:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit 

bezwaar wordt niet verwacht, omdat het besluit conform het verzoek van de gemeente is.

2 Proces

Voor wat betreft de achtergrond van het wijzigingsverzoek en het te nemen besluit wordt 

kortheidshalve verwezen naar de inhoud van de bijgevoegde brief.

3 Communicatiestrategie

Geen opmerkingen
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