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Contact

 C.K. Goelela
070 - 441 62 79
ck.goelela@pzh.nl

Onderwerp

Mandaatbesluit aan IPO voor het verstrekken van subsidie KpVV aan het CROW 
 

 

Publiekssamenvatting

Het Kennisprogramma Verkeer Vervoer (KpVV) dient voor het verzamelen, ontwikkelen,

ontsluiten en verspreiden van kennis over verkeers- en vervoersbeleid ten behoeve van

decentrale overheden.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft per 1 januari 2018 de financieringsstroom voor het

KpVV meerjarenprogramma van het kennisplatform CROW gewijzigd. 

De gezamenlijke provincies zullen jaarlijks voor de uitvoering van het KpVV meerjarenprogramma

een bijdrage ontvangen via het provinciefonds.

Provincie Zuid-Holland zal conform de afspraken samen met de andere provincies mandaat

verlenen aan de directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het verstrekken van een

subsidie aan het CROW voor het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma 2018.

 
Advies

1 . Mandaatbesluit aan het IPO vast te stellen voor het verstrekken van een subsidie aan    

    CROW voor het uitvoeren van het KpVV- kennisprogramma 2018 conform bijlage AAC 

    mobiliteit van het IPO.

2. Te bepalen dat na vaststelling van de overeenkomst in het IPO bestuur dit mandaatbesluit 

    gepubliceerd wordt in het Provinciaal Blad en één dag na publicatie in werking zal treden.

3. De publiekssamenvatting vast te stellen van het mandaatbesluit aan IPO voor het 

    verstrekken van subsidie KpVV aan het CROW.

 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan de

voorzitter van de BAC Mobiliteit en lid van het IPO bestuur, mevrouw F. Gräper, om de concept

overeenkomst  BAC Mobiliteit met de bestuurlijke vertegenwoordigers van de vervoersregio’s 

namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar  C.K. Goelela Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Heijman, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 19 december 2017 31 december 2017
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Besluit GS
vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Interprovinciaal Overleg (IPO) voorstel van 15 november 2017
2. Mandaatbesluit subsidieverstrekking CROW
3. Machtiging van de CdK
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1 Toelichting voor het College

 

Op 12 oktober jl. heeft de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) mobiliteit ingestemd met de

voorgestelde governancestructuur voor het Kennis programma Verkeer en Vervoer (KpVV). Toen

is afgesproken e.e.a. uit te werken in een overeenkomst en deze tijdens de Ambtelijke Advies

Commissie (AAC) op 22 november ter instemming voor te leggen. Tegelijkertijd is in de

Interprovinciaal Overleg (IPO) de programmabegroting het uitgangspunt van de subsidiering van

CROW-KpVV door de provincies en bijbehorende middelen door het bestuur en de provincies

bevestigd.

 

Er wordt een overeenkomst opgesteld in afstemming met CROW, de twee vervoerregio’s, de

stuurgroep KpVV en de voorzitter van de Adviesraad KpVV. Onderliggend is voor wat betreft de

‘rechtsgrond’ advies ingewonnen bij Advocatenkantoor Pels Rijcken. 

Doel van de overeenkomst is om daarin afspraken over de governance en subsidiering van het

KpVV-kennisprogramma vast te leggen. Op 14 december 2017 wordt de overeenkomst

geagendeerd in de vergadering van het IPO-bestuur. Bij goedkeuring zal via een machtiging van

het IPO bestuur de voorzitter van de BAC mobiliteit vervolgens de overeenkomst van AAC

Mobiliteit kunnen ondertekenen. De overeenkomst dient te worden gesloten vóór het nieuwe

kalenderjaar.

 

Tijdens het opstellen van de overeenkomst is er nadrukkelijk aandacht geweest voor het op te

zetten financieel construct voor de financiering van het KpVV-kennisprogramma. Tot op heden is

dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via een subsidiebeschikking gedaan. Het

IPO heeft echter geen subsidieverordening en derhalve ontbreekt de rechtsgrond voor een

subsidiebeschikking. Op basis van het juridisch advies van Pels Rijcken blijkt het mogelijk wel een

subsidie te verlenen op basis van een aan het IPO te verstrekken mandaat door elke provincie. 

Dit betekent dat de provincie gevraagd wordt te regelen dat IPO mandaat krijgt. Er is de noodzaak

dat het mandaat voor 1 januari 2018 is verstrekt. 

 

Financieel en fiscaal kader

Met ingang van 1 januari 2018 is de financieringsstroom gewijzigd en ontvangen de gezamenlijke

provincies jaarlijks een bijdrage voor de uitvoering van het KpVV meerjarenprogramma via het

provinciefonds. De bijdrage van Zuid-Holland aan de IPO-begroting is volgens de verdeelsleutel 

€ 199.620,--. 

 

Juridisch kader

Door mandaatverlening wordt de bevoegdheid neergelegd bij het IPO om op die manier 

efficiënter te kunnen werken.

 

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding totstand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven

machtiging wordt mevrouw F. Gräper, voorzitter van de BAC Mobiliteit en lid van het IPO-bestuur,

gemachtigd om de overeenkomst ACC Mobiliteit met de bestuurlijke vertegenwoordigers van de

vervoersregio’s namens de provincie Zuid-Holland te tekenen.
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Het besluit treedt in werking na Publicatie in het Provinciaal Blad.

 

2 Proces

 

Door de wijziging in de regelgeving per januari 2018 ontvangt iedere provincie vanaf 1 januari

2018 via het provinciefonds subsidie voor  de uitvoering van het KpVV meerjarenprogramma ten

behoeve van het verzamelen, ontwikkelen, ontsluiten en verspreiden van kennis over verkeers-

en vervoersbeleid ten behoeve van decentrale overheden.

Het Interprovinciaal Overleg dient in de rol van medeopdrachtgever namens de provincies en

tezamen met de vervoersregio's de (financierings)relatie met stichting CROW voort te zetten. 

Het IPO zal door de provinicies gemandateerd worden om een overeenkomst aan te gaan met

Stichting CROW om de subsidie voor het KpVV kennisprogramma te verstrekken aan het CROW.

 

3 Communicatiestrategie

 Er zijn geen communicatie activiteiten voorzien.

 


