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GS-voorstel

Besluitnummer

DOS-2016-0011709 (PZH-2016-

573617112)

Afdeling

Mobiliteit en Milieu

Ambtenaar

L.M. van Os

T 070 - 441 68 25

A1-01

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: L.M. van Os/L. Wijnen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: 

J.J.F. Weekers Hoofd bureau 

Openbaar Vervoer digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: F. Vermeulen / R.A. Janssen

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B Geheim met termijn 14 maart 2017 2 februari 2017

Onderwerp:

Projectsubsidieverlening 2016 en 2017 aan NS Reiziger B.V. voor extra treindiensten voor het 

traject Alphen ad Rijn – Leiden

Publiekssamenvatting:

De provincie verstrekt NS Reizigers B.V. te Utrecht een subsidie conform het bij dit besluit 

gevoegde ontwerpsubsidiebesluit voor extra treindiensten voor het traject Alphen aan den Rijn –

Leiden onder voorbehoud van ondertekening door beide partijen van de Overeenkomst (extra) 

Treindiensten traject Leiden – Alphen aan den Rijn 2016-2017. Deze subsidie betreft een

exploitatiebijdrage voor extra treinritten per werkdag tussen Alphen aan den Rijn - Leiden en vice 

versa tussen 06:00 en 10:00 uur vertrektijd en tussen 15:00 en 20:00 uur vertrektijd.

Advies:

1. Een projectsubsidie 2016-2017 te verlenen aan NS Reizigers B.V. te Utrecht voor extra 

treindiensten voor het traject Alphen aan den Rijn – Leiden onder voorbehoud van ondertekening 

door beide partijen van de Overeenkomst (extra) Treindiensten traject Leiden – Alphen aan den 

Rijn 2016-2017 conform het bij dit besluit gevoegde ontwerpsubsidiebesluit.

2. Een voorlopige CPI indexatie 2017 te verlenen over het maximale subsidiebedrag aan NS 

Reizigers B.V. te Utrecht voor extra treindiensten voor het traject Alphen aan den Rijn en Leiden.

3. Voorschot te verlenen van 100% van het maximale subsidiebedrag in 13 termijnen aan NS 

Reizigers B.V. te Utrecht voor extra treindiensten voor het traject Alphen aan den Rijn en Leiden. 

4. De brief vast te stellen aan NS Reizigers B.V. te Utrecht waarmee de bovengenoemde 

besluiten over de verlening van de projectsubsidie 2016 en 2017 voor extra treindiensten voor het 

traject Alphen aan den Rijn en Leiden medegedeeld worden.

5. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 van de Provinciewet juncto artikel 10 lid 

lid 1 onder c Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ten aanzien van de financiële bijlage bij het 

ontwerpsubsidiebesluit, waarin het subsidiebedrag wordt vermeld. 

6. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel voor een projectsubsidie 2016-2017 

aan NS Reizigers B.V. te Utrecht voor extra treindiensten voor het traject Alphen aan den Rijn en 

Leiden.
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Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

Besluit projectsubsidieverlening 2016 en 2017 aan NS Reiziger BV voor extra treindiensten voor 

het traject Alphen ad Rijn Leiden

Geheime berekening projectsubsidieverlening 2016-2017 aan NS Reizigers BV voor 

overeenkomst extra treindiensten Alphen Leiden
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1 Toelichting voor het College

Projectsubsidieverlening

De provincie is voornemens met NS Reizigers B.V. een overeenkomst aan te gaan voor het 

verrichten van extra openbaar vervoerdiensten per spoor tussen Alphen aan den Rijn en Leiden 

(de “pendel”). Zie het GS-voorstel met kenmerk PZH-2016-572565324. De beoogde looptijd van 

de overeenkomst is 11 december 2016 tot 10 december 2017. 

Onder voorbehoud van het aangaan van de "Overeenkomst (extra) Treindiensten traject Leiden –

Alphen aan den Rijn 2016-2017" wordt er een subsidie aan NS Reizigers B.V. voor de 

dienstregelingsjaar 2017 verleend, zoals beschreven in de overeenkomst.

NS Reizigers B.V. voert de volgende activiteiten uit: 

 het verrichten van extra treindiensten voor het traject Alphen aan den Rijn – Leiden op 

werkdagen (maandag t/m vrijdag) conform de overeenkomst.

Met deze activiteiten draagt NS Reizigers B.V. bij aan het provinciale doel voor een adequaat 

openbaar vervoer per spoor in Alphen aan den Rijn – Leiden. 

Indexering

De hoogte van deze subsidie kan jaarlijks worden aangepast aan de ontwikkeling van lonen en 

prijzen, waarbij de indexatie wordt gebaseerd op de Consumentenprijsindex (hierna te noemen: 

CPI), zoals deze in de laatst gepubliceerde Macro Economische Verkenningen van het Centraal 

Bureau voor Statistiek is opgenomen. De CPI indexering voor 2017 is geraamd op 0,6%. Deze 

indexering zal als opslag op de projectsubsidie worden uitgekeerd. In 2018 zal bij de vaststelling 

van deze subsidie de definitieve CPI-indexering worden toegepast. Dit kan resulteren in een 

hoger of lager vastgesteld subsidiebedrag.

Financieel kader:

Het betreft een subsidiebedrag zoals dit is vermeld in de geheime bijlage bij dit besluit.

Dekking wordt gevonden in programma 2 - Bereikbaar en Verbonden.

Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Op grond van artikel 55 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 onder c van de Wob wordt 

geheimhouding opgelegd op de financiële bijlagen en het daarin vermelde subsidiebedrag aan 

een ieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat het subsidiebedrag rechtstreeks gebaseerd 

is op bedrijfsgegevens van de NS, die vertrouwelijk aan de provincie zijn medegedeeld, zodat ook 

bedoeld bedrag valt onder de geheimhouding.

In het subsidieverleningsbesluit wordt de gemeente geïnformeerd over de opgelegde 

geheimhouding. 

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 subsidieverleningsbedrag overeenkomt met het in 

eerdergenoemde overeenkomst vermelde bedrag.
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2 Proces

Met deze projectsubsidieverlening voor de periode van 11 december 2016 tot 10 december 2017

vindt de uitvoering plaats van de afspraken uit de overeenkomst die de provincie heeft met NS 

Reizigers B.V. voor het verrichten van extra openbaar vervoerdiensten per spoor tussen Alphen 

aan den Rijn en Leiden (de “pendel”). Voor 10 juni 2018 dient de NS Reizigers B.V. een verzoek 

tot vaststelling van deze subsidie in.

3 Communicatiestrategie

De openbare informatie uit deze beschikking wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister: 

www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register wordt de 

projectnaam en de naam van de subsidieontvanger vermeld.. Adresgegevens en 

bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.

PZH-2016-573617112 dd. 14-03-2017


