
1/3

GS-Voorstel


Besluitnummer

PZH-2017-614565048 (DOS-2015-

0008136)

        

         

                

               

Onderwerp


Wijziging incidentele subsidie Gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel Gorinchem

Publiekssamenvatting


Gemeente Gorinchem en ProRail zijn overeengekomen om de kwaliteit en toegankelijkheid voor

reizigers met een fysieke beperking van station Gorinchem te verbeteren met de aanleg van een

nieuwe reizigerstunnel met liften. In 2016 heeft de provincie aan de gemeente voor dit project een

subsidie toegezegd van € 500.000. Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat de kosten

voor de werkzaamheden hoger uitvallen dan eerder was voorzien. Op verzoek van de gemeente

verhoogt de provincie haar bijdrage met nog eens € 300.000, onder de voorwaarde dat alle

financiële risico’s rond de realisatie van de tunnel voor rekening van het ministerie van

Infrastructuur en Milieu komen.

Advies

1. Vast te stellen de ophoging van de incidentele subsidie van € 500.000,00 aan gemeente
Gorinchem met € 300.000,00 naar € 800.000,00 voor het project Reizigerstunnel
Gorinchem en deze ophoging van de incidentele subsidie direct vast te stellen, onder
voorbehoud van instemming met het hiertoe strekkende ontwerpsubsidiebesluit door
Provinciale Staten;

2. Vast te stellen de betaling van € 300.000,00 in 3 termijnen, te weten in de maanden
februari van 2018, 2019 en 2020 aan gemeente Gorinchem voor het project
Reizigerstunnel Gorinchem, onder voorbehoud van instemming met het
ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld onder 1 door Provinciale Staten;

3. Vast te stellen de wijzigen van de projectperiode van 1 april 2016 tot 1 december 2019 in
1 februari 2018 tot en met 31 december 2020 van het project Reizigerstunnel Gorinchem
van gemeente Gorinchem;

4. Vast te stellen het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld in te
stemmen met het ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld onder 1.

5. Vast te stellen de brief aan de gemeente Gorinchem, inhoudende de besluiten onder 1
tot en met 3, betrekking hebbende op de ophoging van het subsidiebedrag en wijziging
van de projectperiode van Reizigerstunnel Gorinchem;

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor de
ophoging van de incidentele subsidie aan gemeente Gorinchem voor het project
Reizigerstunnel Gorinchem;

                       

                                       

                                                             

                                                             

                                      

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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7. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de besluiten onder 1 tot en met 6 alsmede

de daarin genoemde documenten op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art.

10, tweede lid, onder f, van de  Wet openbaarheid van bestuur totdat Provinciale Staten

door de verzending van deze documenten schriftelijk zijn geïnformeerd.


Besluit GS

Conform advies vastgesteld


Bijlagen

- 2017-7-31 Lid GS Brief van F. Vermeulen inzake aanvullende subsidie reizigerstunnel station
Gorinchem
- Ophoging incidentele subsidie Gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel Gorinchem
- Statenvoorstel - Ophoging incidentele subsidie Gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel
Gorinchem - DOS-2015-0008136
- Overeenkomst bouw en instandhouding Stationstunnel Gorinchem
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1 Toelichting voor het College

Zie het Statenvoorstel


Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 300.000,00

Programma : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden

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

Juridisch kader

Ten aanzien van de voorgelegde besluiten en de daarin genoemde documenten wordt

geadviseerd om  op grond van artikel 55 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, onder f,

van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen aan een ieder die hiervan

kennis draagt. De reden is het belang dat Provinciale Staten erbij hebben als eerste kennis te

kunnen nemen van de informatie. De geheimhouding vervalt nadat Provinciale Staten zijn

geïnformeerd.


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.

2 Proces

Zie het statenvoorstel


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.

Gemeente Gorinchem en ProRail zullen gezamenlijk en in overleg met de provincie over de

realisatie van deze stationsverbetering naar het publiek communiceren.
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