
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Katwijk

t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders

Postbus 589

2220 AN  KATWIJK 

Onderwerp

Verlenging doorlooptijd meerjarige subsidie 2014-2018

realisatie fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de

gemeenten Katwijk en Oegstgeest;

Projectnummer B527101.

 

Geacht college,  

Gedeputeerde Staten
Afdeling Samenleving en Economie
Bureau Subsidies 
             
                  
                
 
Afdeling Projecten en Programma's
Bureau Projecten en Programma’s II 
             
                
                   
Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2018-670451259
DOS-2014-0009438
Uw kenmerk

-
Uw contactpersoon:

                

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Met ons besluit van 19 december 2014 met kenmerk PZH-2014-497981339 hebben wij aan u een

meerjarige subsidie 2014-2017 van maximaal € 5.822.171,00 verleend voor de realisatie van het

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

 

Gehonoreerde verzoeken tot projectwijziging en voorschotten

Met onze brief van 26 september 2016 met kenmerk PZH-2016-560968248 hebben wij op uw

(eerste) verzoek de doorlooptijd van het betreffende fietsproject verlengd tot en met 

31 december 2018 en hebben wij ingestemd met diverse projectwijzigingen.

Met onze brieven van 7 maart 2017 met kenmerk PZH-2017-579741118 en 30 april 2018 met

kenmerk PZH-2018-644838262 hebben wij u respectievelijk het voorschot verstrekt over het

subsidiejaar 2017 ter grootte van € 2.400.000,00 en over het subsidiejaar 2018 ter grootte van 

€ 1 .540.000,00, waarmee wij u in totaal bevoorschot hebben met het bedrag van € 4.340.000,00.

 

Wijzigingsverzoek

Met uw brief van 22 augustus 2018 verzoekt u voor de tweede maal om de einddatum in de

bovengenoemde beschikking tot subsidieverlening te wijzigen. Ter ondersteuning heeft u

bijgesloten het uitstelverzoek van Strukton Infratechnieken d.d. 2 augustus 2018. 

U geeft aan dat u het werk gegund heeft aan de combinatie Strukton Infratechnieken/ BSB

Staalbouw. De realisatie van het betreffende fietsproject heeft vertraging opgelopen wegens

faillissement van staalbedrijf BSB Staalbouw. Solidd Steel Structures treedt op als de

rechtsopvolger van BSB Staalbouw voor het staaldeel van de brug. Strukton Infratechnieken is

hoofdaannemer en rondt de realisatie van het fietsproject 271.1 Fietsbrug Oude Rijn af.

Heronderhandeling heeft reeds plaatsgevonden, waardoor u de herziene einddatum van de

realisatie van het betreffende fietsproject gesteld heeft op 1 maart 2019.

http://www.zuid-holland.nl
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Wij hebben uw verzoek beoordeeld en getoetst aan onze wet- en regelgeving. 

 

Besluit

Uw verzoek tot projectwijziging hebben wij in overweging genomen. Wij hechten grote waarde

aan de realisatie van het fietsproject 271.1  Fietsbrug over de Oude Rijn, omdat met de realisatie

van de fietsbrug wordt bijgedragen aan onze doelstelling om het fietsnetwerk binnen onze

provincie onderscheidend te verbeteren en uit te breiden. De door u gemotiveerde reden voor

projectwijzing (faillissement) valt buiten uw macht. Het niet wijzigen van de einddatum zou leiden

tot onwenselijke gevolgen. 

Daarom beroepen wij ons, onder afwijking van artikel 16 van de Subsidieregeling fietsprojecten

Zuid-Holland 2013, op de hardheidsclausule zoals bepaald is in artikel 39 van de Algemene

subsidieverordening. 

 

Hiermee stemmen wij in met uw verzoek en wijzigen wij de einddatum in onze beschikking van 31

december 2018 naar 1 maart 2019. Dit betekent dat ook uw aanvraag tot vaststelling op een later

tijdstip ingediend mag worden, namelijk uiterlijk 1 september 2019.

 

Wij wijzen u erop dat alle overige verplichtingen zoals opgenomen in ons besluit van 

19 december 2014 met kenmerk PZH-2014-497981339 ongewijzigd van kracht blijven.

 

Contact

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd  het

DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van

bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van

deze brief.

 

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de

contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale

informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol of het Informatiedocument

subsidieverplichtingen.
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Bezwaarprocedure 

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van

het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek  drs. J. Smit

Afschrift: De gemeente Oegstgeest, t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders, 

               Postbus 1270, 2340 BG  OEGSTGEEST


