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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-682317999 (DOS-2009-
0002296)

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Realisatie fietsbrug Aarkanaal Alphen aan den Rijn met de

gemeente Alphen aan den Rijn 

Advies

1 . Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie fietsbrug Aarkanaal Alphen aan den

Rijn met de gemeente Alphen aan den Rijn.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie

fietsbrug Aarkanaal met de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

NB. Met een beroep op artikel 3 van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017

wordt een uitzondering gemaakt voor het moment van publiceren van het besluit en de stukken

totdat de “Samenwerkingsovereenkomst Realisatie fietsbrug Aarkanaal” door alle partijen is

ondertekend.

 

Aan de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de

juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan F.

Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer, Metropoolregio en Vervoersautoriteit,

Communicatie en Vergunningverlening van de Provincie Zuid-Holland, om de

Samenwerkingsovereenkomst Realisatie fietsbrug Aarkanaal Alphen aan den Rijn met de

gemeente Alphen aan den Rijn namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- Samenwerkingsovereenkomst Realisatie fietsbrug Aarkanaal Alphen aan den Rijn

- Machtigingsformulier CdK aan F. Vermeulen inzake de ondertekening

samenwerkingsovereenkomst Realisatie Fietsbrug Aarkanaal Alphen aan den Rijn met de

gemeente Alphen aan den Rijn.

- Bijlage 1 : Uitgangspunten beheer en onderhoud van en eigendommen rondom de nieuwe

Fietsbrug Aarkanaal;

- Bijlage 2: Planning Fietsbrug Aarkanaal;

- Bijlage 3: Overzicht projectgebied (Schetsontwerp).

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 9  april 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Samenwerkingsovereenkomst

In het Provinciale Fietsplan 2016-2025 en de uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’ van

Provincie Zuid-Holland is de realisatie van een oeververbinding over het Aarkanaal opgenomen:

fietsbrug Aarkanaal. Deze is gelegen nabij de rotonde N231 en N207. De brug dient in dit geval

over de N207 en de naastgelegen parallelweg te gaan, alsmede over het Aarkanaal.

 

De samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn ten

aanzien van dit project is al in 2010 gestart onder de werking van het toenmalige provinciale

Uitvoerings-programma fiets. In 2011 is er een verkennende studie opgestart met uitwerking van

verschillende varianten voor de brug Aarkanaal. In 2013 is de planstudie afgerond met de meest

optimale variant op basis van de verkennende studie, welke in 2015 door de gemeente Alphen

aan den Rijn is vastgesteld.

 

De onderlinge afspraken met betrekking tot de fietsbrug zijn vastgelegd in een zogeheten

samenwerkingsovereenkomst. Het doel van de overeenkomst is het vastleggen van de rechten

en plichten van de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland in het project

brug Aarkanaal.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 2.812.000,- 

Programma   : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden 

Financiële risico’s  : Er zijn (strikt genomen) geen financiële consequenties. 

 

Binnen het PZI is rekening gehouden met de provinciale bijdrage middels een subsidie en de

bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn om de kosten van het project te kunnen dekken.

Een mogelijke planschade komt ten laste van de projectbudget. 

 

Beheersmaatregelen: Voor- of nadelen bij de uitvoering van het project, veroorzaakt door meer-

of minderwerk of door andere risico’s bij de uitvoering van het project, komen voor rekening van

de  gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Juridisch kader

Partijen verbinden zich met het ondertekenen van deze overeenkomst tot nakoming van de daarin

vastgelegde, hierboven globaal aangeduide verplichtingen.

 

De Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) heeft ingestemd met de ambtelijke afspraken met

betrekking tot de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in bijlage 1 – Uitgangspunten beheer

en onderhoud van en eigendommen rondom de nieuwe Fietsbrug Aarkanaal.

 

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op

grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de

door de CdK afgegeven machtiging wordt F. Vermeulen, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer,

Metropoolregio en Vervoersautoriteit, Communicatie en Vergunningverlening, gemachtigd om de
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Samenwerkingsovereenkomst Realisatie fietsbrug Aarkanaal met de gemeente Alphen aan den

Rijn namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

 

Met een beroep op artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland

2017 wordt dit besluit met de bijbehorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot de

“Samenwerkings-overeenkomst Realisatie fietsbrug Aarkanaal” door alle partijen is ondertekend.

 

2 Proces

 

De Samenwerkingsovereenkomst Realisatie fietsbrug Aarkanaal is op verzoek van de  gemeente

Alphen aan den Rijn tot stand gekomen. De behandeling van de Samenwerkingsovereenkomst

Realisatie fietsbrug Aarkanaal in het college van B&W van Alphen aan den Rijn staat gepland na

vaststelling door GS.

 

Om de realisatie van de fietsbrug mogelijk te maken dient er o.a. een bestemmingsplanprocedure

doorlopen te worden door de gemeente Alphen aan den Rijn.

Tevens dienen er gronden verworven te worden en moet er een woning worden aangekocht voor

de bouw van de fietsbrug. De gemeente Alphen aan den Rijn begeleidt dit proces en zal

toekomstige eigenaar worden van de nog aan te kopen gronden en woning.

 

Na het vaststellen van de definitieve beheergrenzen zal, indien noodzakelijk, het juridisch

eigendom worden overgedragen aan de gemeente Alphen aan den Rijn of de provincie Zuid-

Holland.

 

3 Communicatiestrategie

 Er zal geen gezamenlijk communicatiemoment plaatsvinden.

 


