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Uw kenmerk

RWS-2017/13102
Bijlagen

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Programma's, Projecten en Onderhoud

t.a.v. Hoofdingenieur-directeur S.J. Poel

Postbus 556

3OOOAN ROTTERDAM

Bezoekadres

Zu¡d-Hollandple¡n 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtb¡j het

prov¡nciehu¡s. Vanaf

stat¡on Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

Dê parkeerruimte voor

auto's is beperkt.

OndeMerp

Aanvraag tot verhoging incidentele subsidie en wijziging

looptijd project Aansluiting A1 5-N3

Geachte heer Poel,

Met beschikking van 28 november 2013 met kenmerk PZH-2013-432794774 is aan u een

incidentele subsidie verleend van maximaal € 13.302.000,00 voor activiteiten die u wilt uitvoeren

in het kader van het project Aansluiting A1 5-N3. Tevens is met de beschikking van 17 december

2014 met kenmerk PZH-2014499139420 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 20141o11 juli 2018.

Wijzigingsverzoek
U heeft op 6 april 2017 aan ons een verzoek gedaan om de beschikking tot subsidieverlening te

wijzigen. Dit betreft een looptijdverlenging. U heeft per e-mail van 28 april 2017 aangegeven de

projectperiode te willen aanpassen naar 1 januari 2017 tol en met 31 december 2020. U 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 u om het

maximale subsidiebedrag van € 13.302.000,00 te verhogen als gevolg van prijsindexatie.

Met onze brief van 6 juli2017 met kenmerk PZH-2017-606161090 is aan u medegedeeld dat uw

verzoek wordt aangehouden daar er eerst een bestuurlijk overleg met u moest plaatsvinden. Er

zijn in het verleden namelijk geen nadere afspraken gemaakt over tot welk moment zal worden

geindexeerd.

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

. Voor het project A1 5-N3, bij het ontbreken van nadere financiële afspraken, de bijdrage van

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

lnfrastructuur en Waterstaat (lenW) uitgekeerde indexering, zoals ook lenW

subsidieprojecten indexeert (i.c. het nog niet uitgekeerde bedrag op de begroting van lenW);
¡ 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 202O.Yoor de jaren 2018-2020 is
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een voorlopig indexcijfer van 2o/o gehanteerd. De eindafrekening wordt vastgesteld op basis

van de werkelijke prijs bruto overheidsinvesteringen (lBOl) 2018-2020.

Met uw brief van 5 maart 2018 met kenmerk RWS-2018-841 t heeft u, naar aanleiding van de

uitkomst van het bovenbedoelde bestuurlijk overleg, vezocht het subsidiebedrag te verhogen tot

€. 13.744.637,00 en de doorlooptijd van het project aan te passen naar 1 januari 2017 lot en met

31 december2020.

Besluit
De subsidieverleningsbeschikking van 28 november 2013 met kenmerk PZH-2013432794774

wordt, met inachtneming van bovenstaande, als volgt gewijzigd:

1. Wij verhogen het subsidiebedrag met € 472.637,OO. De maximale subsidie bedraagt

hiermee maximaal €. 13.774.637,00 inclusief indexatie tot en met 2020,waarbij de BTW

niet subsidiabel is.

2. Wij verstrekken u een voorschot van 80% over € 12.974.637,00 (€.13.774.637,00 minus

het reeds uitbetaalde voorschot van € 800.000,00) , te weten € 10.379.709,60 afgerond

op € 10.379.710,00. Dit bedrag maken wij in een keer over medio juli 2018 naar uw

rekeningnummer RB42 RBOS 0569 9982 39 onder vermelding van voorschot

Aansluiting 415-N3, DOS-2013-0005057. Hiermee hebben wijeen totaalbedrag van

€ 11.179.710,00 bevoorschot. Bij de vaststelling in 2O21 zal het restant bedrag (20%)

worden uitbetaald o.b.v. de werkelijke kosten en indexering (lBOl) 2018-2020.

3. De periode waarbinnen u de activiteiten uitvoert, wordt gewijzigd van I november 2014

tot en met 1 juli 2018 naar 1 januari 2017 lol en met 31 december 2020.

4. U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 1 juli 2021 indienen middels een

financieel- activiteitenverslag en een controle verklaring.

5. Aan de paragrafen "Activiteiten en prestaties" resp. "Subsidieverplichtingen" wordt de

volgende tekst toegevoegd en overige verplichtingen uit de beschikking van 28

november 2013 met kenmerk PZH-2013432794774 blijven ongewijzigd van kracht:

Activiteiten en prestaties

Met dit project draagt u bij aan de ambitie van Zuid-Holland om de best bereikbare provincie te

zijn door:

1. een goede verkeersafi¡rikkeling vanaf de 415 richting Papendrecht en Dordrecht te

bewerkstelligen;

2. en de doorstroming van de A1 5 vanuit de richting Gorinchem naar de N3 te verbeteren

Meldingsplicht
Als de uitvoering van uw activiteiU prestatie anders verloopt dan ven¡vacht, dan moet u dit melden

Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:
. U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op

een andere wijze of met andere middelen;
. U kunt de activiteit/ prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;
, U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.
. U meldt wijzigingen in uw begroting, conform het Controleprotocol.

U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gebruik maken van het

meldingsformulier op www.zuid-holland.nl/subsidies onder'Subsidie ontvangen: wat nu?'.
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Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Dit kan betekenen dat wij

de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig melden van de wijziging. Hiervoor hebben wij

beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking (Beleidsregels

M & O) vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder'Subsidie

ontvangen: wat nu?'.

Wij vezoeken u in correspondentie altijd het dossiernummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Bezwaarprocedure

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

bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat gaat zo:

U stuurt dit bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van vezending of uitreiking van het

besluit aan ons toe, onder vermelding van 'Awb-bezwaa/ in de linkerbovenhoek van envelop en

bezwaarschrift.

Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602,

2509 LP Den Haag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris, voozitter,

ir. J.C. van GinkelMCM drs. J. Smit

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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