
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterschap Hollandse Delta 

t.a.v. het college van Dijkgraaf en heemraden

Postbus 4103 

2980 GC  RIDDERKERK 

Onderwerp

Verlenging doorlooptijd meerjarige subsidie 2015-2018

realisatie fietsproject 405.0 Stad aan ’t Haringvliet –

Koert in de gemeente Goeree-Overflakkee;

Projectnummer B540500.

 

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-2018-668696734
DOS-2015-0005822
Uw kenmerk

1803396
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 onze beschikking van 16 december 2015 met kenmerk PZH-2015-537630447 hebben wij

aan u een subsidie voor de jaren 2015 tot en met 2017 verleend van maximaal € 105.000,00 voor

de realisatie van het fietsproject 405.0 Stad aan ‘t Haringvliet-Koert in de gemeente Goeree-

Overflakkee. Bij de verlening hebben wij aan u het voorschot van maximaal 80% verstrekt, 

te weten € 84.000,00. 

 

Gehonoreerde projectwijziging

Met onze brief van 19 januari 2018 met kenmerk PZH-2018-620866480 hebben wij uw (eerste)

verzoek tot projectwijziging gehonoreerd door de einddatum van 31 december 2017 te wijziging

naar 1 juli 2018.

 

Wijzigingsverzoek

Met uw brief van 3 juli 2018 verzoekt u voor de tweede maal om de einddatum in de

bovengenoemde beschikking tot subsidieverlening te wijzigen. U geeft aan dat de stabiliteit van

het dijklichaam waarop het fietspad wordt aangelegd, onvoldoende is. Hierdoor kan niet tijdig

geasfalteerd worden. Tevens is de verdichting van de aangebrachte fundatie niet voldoende

gebleken. Ter ondersteuning heeft u een door uw aannemer opgestelde memo werkplan d.d. 

21 juni 2018 bijgesloten. 

De herziene einddatum van de realisatie van het betreffende fietsproject heeft u hierdoor gesteld

op 3 augustus 2018.

 

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en getoetst aan onze wet- en regelgeving. 

http://www.zuid-holland.nl
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Besluit

Wij hebben uw verzoek tot projectwijziging in overweging genomen en concluderen dat de aard

van vertraging het gevolg geweest is van de weersgesteldheid. Er is sprake van overmacht,

waardoor stagnering van de realisatiewerkzaamheden buiten uw schuld opgetreden is. 

Wij vinden het van belang dat onze doelstelling behaald wordt met de realisatie van het

fietsproject 271.1; het niet wijzigen van de einddatum zou leiden tot onwenselijke gevolgen.

Bovendien is de te verlengen doorlooptijd kort en overzichtelijk. 

Om voorgaande redenen beroepen wij ons, onder afwijking van artikel 10 van de

Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2013, op de zogenaamde 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 

1 juli 2018 naar 3 augustus 2018. Dit betekent dat ook uw aanvraag tot vaststelling uiterlijk 

3 januari 2019 ingediend had moeten zijn. 

 

Vertraging in het in behandeling nemen van uw verzoek is veroorzaakt door diverse

afstemmingen tussen u en onze beleidsafdeling. 

Wij wijzen u erop dat alle overige verplichtingen zoals opgenomen in ons besluit van 16

december 2015 met kenmerk PZH-2015-537630447 ongewijzigd van kracht blijven. 

Graag ontvangen wij een verzoek tot uitstel voor het indienen van uw aanvraag tot vaststelling,

aangezien deze datum hiervoor inmiddels verstreken is, zoals op 23 januari 2019 via e-mail met u

is afgestemd.

 

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


