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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-665884759 (DOS-2018-

0007277)

Onderwerp

Incidentele subsidie 2017-2019 aan gemeente Krimpen aan den IJssel voor Panorama 2050, 

Strategische Verkenning Krimpenerwaard

Advies

1. Een incidentele subsidie 2017-2019 te verlenen aan de gemeente Krimpen aan den 

IJssel voor het project Panorama 2050, Strategische Verkenning Krimpenerwaard van 

maximaal € 101.000,00.

2. Een voorschot van € 80.800,00 te verlenen aan gemeente Krimpen aan den IJssel voor 

het project Panorama 2050, Strategische Verkenning Krimpenerwaard.

3. De brief vast te stellen aan gemeente Krimpen aan den IJssel waarmee het besluit 

meegedeeld wordt over de incidentele subsidie 2017-2019 voor het project Panorama 

2050, Strategische Verkenning Krimpenerwaard.

4. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel voor een incidentele subsidie 

2017-2019 aan gemeente Krimpen aan den IJssel voor het project Panorama 2050, 

Strategische Verkenning Krimpenerwaard.

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

Bijlagen

GS-brief aan gemeente Krimpen aan den IJssel – Besluit verlening incidentele subsidie 

Panorama 2050, Strategische Verkenning Krimpenerwaard

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 december 2018 2 augustus 2018
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1 Toelichting voor het College

De provincie Zuid-Holland voert een actief beleid rond opgave- en gebiedsgericht werken. Het 

verkenningsproces in de Krimpenerwaard is een voorloper in de verdere uitwerking van deze 

ambitie. De Waardcommissie Krimpenerwaard, onder voorzitterschap van Commissaris van de 

Koning, de heer Jaap Smit, heeft de verkenning geïnitieerd om belanghebbenden in het gebied 

actief samen te brengen in een indringende discussie over de toekomst van de Krimpenerwaard.

Provinciale Staten hebben 21 februari 2018 ingestemd met een provinciale bijdrage aan dit traject 

om hiermee te komen tot een strategische agenda waarin de mogelijke vervolgacties geschetst 

worden. Dit besluit effectueert deze bijdrage door middel van een incidentele subsidie aan de 

gemeente Krimpen aan den IJssel. Met het verstrekken van deze subsidie maakt de provincie het 

daadwerkelijk uitvoeren van de verkenning Krimpenerwaard mede mogelijk, conform de ambities 

van dit college (en Provinciale Staten) om meer gebiedsgericht te gaan werken in de regio. 

De gebiedsverkenning Krimpenerwaard was al ruim gestart, voordat Provinciale Staten een 

besluit hebben genomen over een bijdrage aan de proceskosten van de verkenning. Het 

gebiedsproces zou anders in gevaar komen en daarmee ook het bereiken van onze provinciale 

doelstelling om de bestuurlijke samenwerking te versterken.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 101.000,00 

Programma : Programma 5 - Overzichten en Middelen

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

Juridisch kader

Op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) kunnen Gedeputeerde 

Staten een incidentele subsidie van meer € 50.000,00 verstrekken, indien Provinciale Staten in 

een afzonderlijk besluit gelden voor de desbetreffende specifieke activiteit beschikbaar hebben 

gesteld. Met het Statenvoorstel van 21 februari 2018 hebben Provinciale Staten ingestemd de 

provinciale bijdrage voor de proceskosten van de verkenning ad. €125.000 beschikbaar te stellen, 

waarvan € 101.000.00 als een incidentele subsidie en € 24.000,00 in kind door 320 uren van een 

provinciale medewerker aan het project.

Dit besluit hebben Provinciale Staten genomen conform het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, 

onderdeel a, van de Asv op grond waarvan Gedeputeerde Staten alleen een incidentele subsidie 

van meer dan € 50.000,00 kunnen verstrekken, indien Provinciale Staten hiermee hebben 

ingestemd.

Provinciale Staten zijn met het bovengenoemde besluit impliciet akkoord gegaan met het afwijken 

van de weigeringsgrond voor activiteiten die reeds zijn gestart voor de indieningsdatum van de 

subsidieaanvraag in artikel 11 eerste lid onderdeel a van de Asv. Conform artikel 11 derde lid van 

de Asv kan hiervan worden afgeweken indien de activiteiten van bijzonder belang zijn voor het 

bereiken van onze provinciale doelstelling. Dit gebiedsproces is van bijzonder belang voor het 

versterken van bestuurlijke samenwerking. Reden hiervoor is dat deze gebiedsgerichte aanpak 

nieuw is voor alle overheden en hiertoe een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt over hoe 
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en in welke mate de betrokken overheden bijdragen aan het proces. 

Conform artikel 28 eerste lid van de Asv geldt er een beslistermijn van 13 weken voor een 

volledige incidentele subsidieaanvraag waarvoor Provinciale Staten reeds budget beschikbaar 

hebben gesteld. Deze aanvraag is later in behandeling genomen, doordat de aanvraag niet via de 

daartoe geëigende procedure, via de reguliere post, is binnengekomen bij de provincie. Helaas is 

het daardoor in de vergetelheid geraakt. De aanvraag kon hierdoor niet eerder in behandeling 

worden genomen.

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 verzoek subsidie wordt verleend.

2 Proces

In januari 2018 heeft u Provinciale Staten schriftelijke geïnformeerd over verloop en voortgang 

van het te doorlopen traject van de verkenner in het gebiedsproces in de Krimpenerwaard, 

mevrouw Sybilla Dekker. 

Op 13 februari 2018 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het plan van aanpak voor het 

Panorama 2050, Strategische Verkenning Krimpenerwaard. Tevens hebben Provinciale Staten 21 

februari 2018. ingestemd met het leveren van een bijdrage aan dit proces van maximaal 

€125.000. 

3 Communicatiestrategie

Het te subsidiëren verkenningstraject zal resulteren in de publicatie van het Panorama 

Krimpenerwaard, dat op 28 november 2018 zal worden gepresenteerd door de verkenner, 

mevrouw Sybilla Dekker, aan alle deelnemende partijen, waaronder de provincie Zuid-Holland. 

Vooralsnog is daar geen eigen communicatieactiviteit voor voorzien.

PZH-2018-665884759 dd. 03-12-2018


