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GS-Voorstel


Besluitnummer

PZH-2017-590063111


(DOS-2017-0002572)

Contact

          

                

                

Onderwerp:


Verlening realisatie fietsproject 501-0 Sterroute Voorburg gemeente Leidschendam-Voorburg


Publiekssamenvatting:


De provincie verstrekt de gemeente Leidschendam-Voorburg een projectsubsidie voor het jaar

2017 voor de realisatie van het fietsproject 501.0 Sterroute Voorburg, zoals opgenomen is in de

door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsagenda “Samen verder fietsen”.

Dit fietsproject betreft de verbreding en asfaltering van het huidige fietspad en de aanleg van een

fietsbrug.


Advies:

1. Een projectsubsidie 2017 te verlenen van maximaal € 400.000,00 aan de gemeente

Leidschendam-Voorburg voor de realisatie van het fietsproject 501.0 Sterroute Voorburg in de

gemeente Leidschendam-Voorburg;


2. Het voorschot te verstrekken van 80% over de maximale subsidie, zijnde € 320.000,00 in twee

termijnen van € 160.000,00, voor de realisatie van het fietsproject 501.0 Sterroute Voorburg in de

gemeente Leidschendam-Voorburg;


3. De financiële bijlage vast te stellen zijnde onderdeel van de subsidiebeschikking als bedoeld

onder 5;

4. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 van de Provinciewet juncto artikel 10 lid 2

onder b van de Wet openbaarheid van bestuur over de besluiten onder 1 tot en met 3 met de

daarbij behorende stukken, en deze geheimhouding op te heffen op het moment dat de gunning

van de aanbesteding, waarvoor de subsidie is bestemd, heeft plaatsgevonden;

5. De brief vast te stellen aan de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de projectsubsidie

2017 en het voorschot voor de realisatie van het fietsproject 501.0 Sterroute Voorburg in de

gemeente Leidschendam-Voorburg;


6. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel inzake de projectsubsidie 2017 aan de

gemeente Leidschendam-Voorburg voor het fietsproject 501.0 Sterroute Voorburg in de

gemeente Leidschendam-Voorburg.


                        

                                         

                                                              

                                                              

                                      

Sta tus Da tum vergadering Gedeputeerde Sta ten Eindtermijn

B-Geheim met termijn 12 september 2017
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Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- Verlening RI fietsproject 501-0 Sterroute Voorburg gemeente Leidschendam-Voorburg 
- Geheime bijlage gemeente Leidschendam-Voorburg Rl-fase F501-0 SterrouteVoorburg


1 Toelichting voor het College

De gemeente Leidschendam-Voorburg vraagt een projectsubsidie aan voor het jaar 2017 voor de

realisatie van het fietsproject 501.0 Sterroute Voorburg in de gemeente Leidschendam-Voorburg

als bedoeld in paragraaf 14 artikel 14.1.1 eerste lid onder c van de Subsidieregeling mobiliteit

Zuid-Holland 2017.

Met dit project draagt de gemeente Leidschendam-Voorburg bij aan het provinciale doel:

uitbreiding van het fietsnetwerk in de provincie Zuid-Holland en dit project betreft de realisatie van

het fietsproject 501.0 Sterroute Voorburg in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Er wordt een

fietsbrug aangelegd en het huidige fietspad wordt verbreed en geasfalteerd over een totale lengte

van 900 meter.

Dit fietspad is gelegen vanaf het kruispunt Nicolaas Beetslaan - Spinozalaan tot aan de

Monseigneur van Steelaan te Voorburg.


Het fietspad is opgenomen in de Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW : € 400.000,00

Programma : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden

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

Voor een nadere specificatie, zie de separate bijlage ‘Financiële paragraaf bij GS-Voorstel’


Juridisch kader:

Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan

eenieder die hiervan kennis draagt. De geheimhouding is opgelegd met een verwijzing naar

artikel 10, tweede lid, onderdeel b van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Dit is gedaan omdat nog een aanbestedingsprocedure volgt door de gemeente Leidschendam-

Voorburg, waarbij het budget bepaald is door de bedragen van de subsidies.

Door de subsidiebedragen nu al openbaar te maken ontstaat een spanning met het competitie-

element dat inherent is aan een aanbestedingsprocedure. De geheimhouding wordt opgeheven

nadat het werk gegund is in de aanbestedingsprocedure door de gemeente Leidschendam-

Voorburg.


Artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur lid 2 luidt: Het verstrekken van informatie ingevolge

deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de

volgende belangen:

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of

de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen.
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In de subsidieverlening wordt de gemeente Leidschendam-Voorburg 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.

Bezwaar wordt niet verwacht, omdat deze beschikking is afgestemd met de aanvrager.


Subsidieverlening valt in principe onder het Mandaatbesluit voor Gedeputeerde Staten. Binnen

dat besluit is er echter geen ruimte om geheimhouding op te leggen op (gedeelten van) het

besluit. Omdat bij deze subsidieverlening geheimhouding opgelegd moet worden op de financiële

gegevens en de financiële bijlage is voor een voorstel voor GS (plenair) gekozen.

2 Proces

Zie 1. Toelichting voor het College.

3 Communicatiestrategie

De openbare informatie uit de beschikking is opgenomen in het openbaar subsidieregister:

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

van de subsidieontvanger vermeld. De hoogte van de subsidie niet in verband met de

geheimhouding. Adresgegevens en bankrekeningnummers worden ter bescherming van de

privacy echter niet opgenomen.
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