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GS-Voorstel 

Besluitnummer 

PZH-2018-644428043 (DOS-2013-

0005057) 

 

 

 

 

 

Onderwerp 

Aanvraag Rijkswaterstaat tot verhoging incidentele subsidie en wijziging looptijd project 

Aansluiting A15-N3 

 

Advies 

1. Te verhogen de aan Rijkswaterstaat West Nederland Zuid verleende incidentele subsidie 

met € 472.637,00 voor het project Aansluiting A15-N3 waarmee het totaal verleende 

subsidiebedrag € 13.774.637,00 bedraagt. 

2. Vast te stellen het voorschot ter grootte van € 10.379.710,00 (80% van € 12.974.637,00) 

te betalen in 1 termijn aan Rijkswaterstaat West Nederland Zuid voor het project 

Aansluiting A15-N3.  

3. Te wijzigen de looptijd van de meerjarige incidentele subsidie van het project Aansluiting 

A15-N3 van 1 november 2014 tot en met 1 juli 2018 naar 1 januari 2017 tot en met 31 

december 2020. 

4. Vast te stellen de brief aan Rijkswaterstaat West Nederland Zuid te Rotterdam, 

inhoudende de besluiten onder 1,2 en 3 betrekking hebbende op verhoging, uit te 

betalen voorschot en wijziging looptijd van de meerjarige incidentele subsidie voor het 

project Aansluiting A15-N3. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verhoging en wijziging looptijd van de 

meerjarige incidentele subsidie voor het project Aansluiting A15-N3. 

 

 

Besluit GS 

Conform advies vastgesteld 

 

Bijlagen 

GS-brief - Verhoging incidentele subsidie en wijziging looptijd project Aansluiting A15-N3, 

Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid 

 

 

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn 

A-Openbaar 24 april 2018 4 juni 2018 
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1 Toelichting voor het College 

 

Voor het project Aansluiting A15-N3 is door de provincie Zuid-Holland reeds in 2014 een 

incidentele subsidie verleend aan Rijkswaterstaat van maximaal € 13,3 miljoen. In het bestuurlijk 

overleg  Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 6 december 2017 is 

afgesproken dat, bij gebrek aan nadere afspraken omtrent de duur van de indexatie, genoemde 

subsidie geïndexeerd zal worden tot het moment van daadwerkelijke betaling op basis van de 

door het Minister van Financiën daadwerkelijk aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

(IenW) uitgekeerde indexering, zoals ook IenW subsidieprojecten indexeert (i.c. het nog niet 

uitgekeerde bedrag op de begroting van IenW). De subsidie van de provincie Zuid-Holland voor 

het project A15-N3 is daarmee bepaald op maximaal € 13.774.637,00 inclusief indexatie tot en 

met 2020, zodat de eerder verleende subsidie moet worden verhoogd met ruim € 470.000,-.  

 

Voor de jaren 2018-2020 is een voorlopig indexcijfer van 2% gehanteerd. De eindafrekening 

wordt vastgesteld op basis van de werkelijke prijs bruto overheidsinvesteringen (IBOI) 2018-2020. 

Voor de A15-N3 betekent dit concreet dat een voorschot zal worden verleend van 80% van de 

verleende subsidie om de indexeringskosten voor de provincie zo beperkt mogelijk te houden. Het 

restant van de bijdrage (20%) zal uitbetaald worden na afronding van de werkzaamheden, waarbij 

rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke kosten en daadwerkelijk vastgestelde 

indexpercentages.  

 

Financiën en dekking 

De budgetten in het PZI zijn tot en met 2015, conform de toen geldende uitgangspunten, jaarlijks 

geïndexeerd. In het huidige PZI is € 13,3 miljoen opgenomen voor de A15-N3. Bij besluit van  28 

november 2013 met kenmerk PZH-2013-432794774 is dit bedrag reeds als een incidentele 

subsidie verleend.  

 

Via het Kaderbesluit Infrastructuur 2018 en de Voorjaarsnota in juni 2018 wordt het budget voor 

de incidentele subsidie 2017-2020 voor het project Aansluiting A15-N3 verhoogd met afgerond  

€ 0,5 miljoen. Deze dekking is een formaliteit en geen nieuw besluit. Het besluit van PS uit 2009 

(zie juridisch kader) blijft daarmee van kracht.  

 

De meerjarige incidentele subsidie 2017-2020 van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid voor het 

project Aansluiting A15-N3 zal hiermee maximaal € 13.774.637,00 bedragen. Conform afspraak 

in het MRT van 6 december 2017 wordt het voorschot ter grootte van € 10.379.710,00 (80% van  

€ 12.974.637,00) in 1 termijn uitbetaald om de indexeringskosten zo beperkt mogelijk te houden.  

Normaliter wordt een incidentele subsidie in jaarschijven uitbetaald op basis van een 

bestedingsplan. Daarmee blijft echter de eerste jaren een groter deel van het subsidiebedrag bij 

de provincie staan welke dan ook jaarlijks geïndexeerd moet worden. 

 

Financieel en fiscaal kader 

Totaalbedrag excl. BTW  : € 472.637,00 

Programma   : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden  

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.  
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Juridisch kader 

Provinciale Staten hebben in 24 juni 2009 besloten (besluitnr. 6067) om € 24 miljoen (excl. 

indexering) beschikbaar te stellen voor het verlenen van incidentele subsidies aan Rijkswaterstaat 

als bijdrage aan de realisatie van de aansluitingen A15-N3 (€ 12 miljoen) en A16-N3 (€ 12 miljoen). 

Om die reden behoeft het voorliggende besluit niet nogmaals ter instemming te worden voorgelegd 

aan Provinciale Staten. 

 

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 er conform de aanvraag beschikt wordt.  

2 Proces 

 

In het MIRT-overleg van oktober 2007 heeft de Zuidvleugel afspraken gemaakt met het 

(voormalig) ministerie van Verkeer & Waterstaat over de financiering van het Programma 

Aansluitingen. Rijk en Regio dragen beiden voor 50% bij aan realisatie van de top 6 van dit 

programma. De aansluiting A15-N3 maakt deel uit van deze Top 6. 

 

Ten behoeve van de uitvoering van het Programma Aansluitingen is op 11 september 2009 een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de betrokken partijen, waarin afspraken staan 

vastgelegd over financiering, het omgaan met risico’s en aansturing van het programma.  

In de Samenwerkingsovereenkomst is een passage opgenomen dat de genoemde bedragen 

prijspeil 2007 betreffen en dat de Minister jaarlijks het indexcijfer vaststelt op basis van de Index 

Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI). Er zijn daarin echter geen nadere afspraken gemaakt over 

tot welk moment zal worden geïndexeerd. 

 

Met beschikking van 28 november 2013 met kenmerk PZH-2013-432794774 hebben GS aan het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) een meerjarige incidentele subsidie 

verleend van maximaal € 13.302.000,00 voor het project Aansluiting A15-N3. Tevens is met de 

beschikking van 17 december 2014 met kenmerk PZH-2014-499139420 een voorschot van  

€ 800.000,00 uitbetaald. Tot slot is met de beschikking van 6 mei 2015 met kenmerk PZH-2015- 

513848473 de looptijd van het project verlengd tot 1 juli 2018. De projectperiode werd hierdoor 1 

november 2014 tot 1 juli 2018. 

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 april 2017 een verzoek gedaan om de 

om de projectperiode te verlengen naar 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020. Zij geeft 

aan dat er vertraging is opgelopen door onder andere de nieuwe geluidswetgeving en realiseert 

zich achteraf dat de subsidie in een te vroeg stadium is aangevraagd.  

Tevens verzoekt zij om het subsidiebedrag van € 13.302.000,00 te verhogen als gevolg van 

prijsindexatie.  

 

Met brief van 6 juli 2017 met kenmerk PZH-2017-606161090 is aan het Ministerie medegedeeld 

dat het verzoek wordt aangehouden daar er eerst een bestuurlijk overleg moest plaatsvinden. 

 

In het bestuurlijk overleg  MIRT van 6 december 2017 is afgesproken dat:  

 Voor het project A15-N3, bij het ontbreken van nadere financiële afspraken,  de bijdrage van 
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provincie Zuid-Holland geïndexeerd wordt tot het moment van daadwerkelijke betaling op 

basis van de door de Minister van Financiën daadwerkelijk aan het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (IenW) uitgekeerde indexering, zoals ook IenW 

subsidieprojecten indexeert (i.c. het nog niet uitgekeerde bedrag op de begroting van IenW);  

 De bijdrage van de provincie Zuid-Holland voor het project A15-N3 daarmee bepaald is op 

maximaal € 13.774.637,00 inclusief indexatie tot en met 2020. Voor de jaren 2018-2020 is 

een voorlopig indexcijfer van 2% gehanteerd. De eindafrekening wordt vastgesteld op basis 

van de werkelijke IBOI 2018-2020. 

 

Met brief van 5 maart 2018 met kenmerk RWS-2018-8411 heeft Rijkswaterstaat West Nederland 

Zuid naar aanleiding van de uitkomst van bedoeld bestuurlijk overleg verzocht het subsidiebedrag 

te verhogen tot € 13.744.637,00 en de doorlooptijd van het project aan te passen naar 1 januari 

2017 tot en met 31 december 2020. 

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. 

 


