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Onderwerp

Bijdrage Gemeente Oegstgeest HOV/R-net

Datum Ontvangst

Geachte College,
Op 23 juni 2015 heeft de gemeente Oegstgeest een bevestiging gestuurd met daarin bet
akkoord op uw schrijven van 9 juni 2013 inzake de gewijzigde afspraken op de gesloten
bestuursovereenkomst (2013).
Onderdeel van deze afspraken is dat de gemeente Oegstgeest een bijdrage van € 999.999
betaalt indien u uw keuze uit fase 1, bet meerijden via de Plesmanlaan, wijzigt in bet trace
Rhijngeest Zuid-Wassenaarseweg, v66r 1 januari 2018 maakt. Indien u besluit om bet trace
niet te wijzigen voor deze datum, vervalt de verplicbting tot bet voldoen van de bijdrage.
U beeft formeel nog geen besluit genomen over bet gewijzigde trac6, maar gelet op bet
verstrijken van de datum, 1 januari 2018, en bet feit dat bij de uitvoering geen rekening is
gebouden met een ander trac^, gaat de gemeente er van uit dat u de keuze dus heefl gemaakt.
Door deze keuze constateren wij dat de verplicbting tot betaling van deze bijdrage, conform
artikel 6 van de bestuursovereenkomst, definitief is komen te vervallen.
In uw brief van 16 november 2015 stemt u in met bet voorstel van de gemeente om na 1
januari 2018 met elkaar in gesprek te gaan over de afwikkeling van de bestuursovereenkomst.
Graag wil de gemeente de verplicbting tot betaling en de stand van z^ken met u bespreken.
Wei wil de gemeente de overige afspraken, opgenomen in de bestuursovereenkomst - zoals
bijvoorbeeld kwaliteit en frequenties HOV/R-net - in stand bouden.
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In vertrouwen u hiermee voldoende gemformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest,
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