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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-670451259 
(DOS-2014-0009438)

Onderwerp

Projectwijziging realisatie fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en

Oegstgeest

Advies

1 . In te stemmen met het verzoek van de gemeente Katwijk om verlenging van de

doorlooptijd van 31 december 2018 naar 1 maart 2019 voor de realisatie van het

fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, onder

toepassing van de hardheidsclausule;

2. Brief vast te stellen waarmee aan de gemeente Katwijk het besluit meegedeeld wordt

over de verlenging van de doorlooptijd van 31 december 2018 naar 1 maart 2019 voor

de realisatie van het fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en

Oegstgeest; 

3. De publiekssamenvatting vast te stellen over het verzoek om verlenging van de

doorlooptijd van 31 december 2018 naar 1 maart 2019 voor de realisatie van het

fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

GS-brief aan gemeente Katwijk -Verlenging doorlooptijd realisatie fietsproject 271.0 Fietsbrug

Oude Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 januari 2019 31 januari 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Met de brief van 22 augustus 2018 verzoekt de gemeente Katwijk voor de tweede maal om de

einddatum te wijzigen van de projectsubsidie voor de realisatie fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude

Rijn in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest. De realisatie van het betreffende fietsproject heeft

vertraging opgelopen wegens faillissement van staalbedrijf BSB Staalbouw. Heronderhandeling

heeft reeds plaatsgevonden, waardoor de herziene einddatum van het betreffende fietsproject

gesteld is op 1 maart 2019.

 

Het eerste verzoek om wijziging van de einddatum 1 augustus 2017 naar 1 juli 2019 is

gehonoreerd bij besluit van 26 september 2016. De reden hiertoe is een scopewijziging geweest.

De Subsidieregeling fietsprojecten Zuid - Holland 2013 voorziet niet in een tweede verlenging van

de doorlooptijd. In de huidige Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2016 is voorgenoemde

beperking gewijzigd naar de mogelijkheid om uitstel te verlenen voor de afronding van de

realisatiefase binnen twee jaar. In de overgangsregeling is dit voordeel voor de aanvrager (van

oude aanvragen) niet toegepast. Deze omissie is te herstellen met de toepassing van de

hardheidsclausule. Inhoudelijk is dit in het belang van het provinciale doel: uitbreiding van het

fietsnetwerk. De realisatie van de fietsbrug draagt een cruciale bijdrage aan het provinciale doel.

De reden van vertraging, faillissement staalbedrijf, valt niet toe te rekenen aan de aanvrager. 

Gelet op voorgenoemde kan onder toepassing van artikel 39 van de Algemene

subsidieverordening, de zogenaamde hardheidsclausule, afgeweken worden van de regeling en

positief worden ingestemd met de projectwijziging. De provinciale subsidie is substantieel.

Weigeren van de wijziging van de subsidiabele periode zal een ongewenst gevolg met zich

meebrengen, want hierdoor ontstaat er een financieel tekort voor de gemeenten Katwijk en

Oegstgeest. Dit kan leiden tot het niet realiseren van dit fietsproject. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 5.822.171,00 (reeds verleend)

Programma   : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden 

Financiële risico’s  : Geen financiële risico’s met de wijziging van de einddatum. 

 

Juridisch kader

Toepassing van artikel 39 van de Algemene subsidieverordening: 

Op grond van dit artikel wordt  afgeweken van de regeling om over te gaan tot de verlenging van

de subsidiabele periode van het betreffende fietsproject, vanwege het grote provinciale belang.

De aanvrager kan hiermee de totale werkelijke subsidiabele kosten tot het maximaal verleende

subsidiebedrag opvoeren bij de financiële eindverantwoording.

 

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

bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Indiening van dwangsom of bezwaar door aanvrager wordt niet verwacht, omdat dit besluit

afgestemd is met de aanvrager.
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2 Proces

 Zie ‘Toelichting voor het College’.

 

3 Communicatiestrategie

 Geen.

 


