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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Verlening incidentele subsidie 2021-2023 project 

Plaatsing noodlokalen en renovatie

ventilatiesysteem de Dubbelbrug

 

Geachte Statenleden, 

Middels voorliggende brief informeren wij u over de verlening van de incidentele subsidie voor

deze maatregelen aan Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.

In uw vergadering van 22 april 2020 over de tijdelijke verlegging Tjalmaweg in het kader van het

project N206 ir. G. Tjalmaweg, onderdeel van de RijnlandRoute, heeft u motie 921 aangenomen.

Hierin heeft u Gedeputeerde Staten verzocht ”het initiatief te nemen om op korte termijn een

voorstel aan Provinciale Staten te doen voor aanvullende mitigerende maatregelen. Dit om zo de

geluidsoverlast en de effecten op luchtkwaliteit voor de bewoners en basisscholen verder te

verminderen, hinder voor fietsers zoveel mogelijk te beperken en herstel van de parkstrook na

verwijderen van de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 te bespoedigen.” 

Op 3 november 2020 hebben Gedeputeerde Staten u het Uitvoeringsprogramma

hinderbeperkende maatregelen aangeboden (PZH-2020-754424488). In deze brief hebben wij u

een rapportage toegestuurd van de concrete maatregelen die wij gaan uitvoeren met daarbij een

gespecificeerde kostenraming. U heeft deze voorgenomen uitvoering van motie 921 aanvaard. 

Twee van de maatregelen uit het vastgestelde Uitvoeringsprogramma hinderbeperkende

maatregelen betreffen maatregelen met betrekking tot de Openbare Basisschool De Dubbelbrug

(locaties Duyfrak en Valkenhorst). Het betreft de plaatsing van 3 tijdelijke lokalen bij locatie

Duyfrak en de renovatie het ventilatiesysteem van locatie Valkenhorst.  

Voor de uitvoering van deze maatregelen heeft Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en

Bollenstreek, waar De Dubbelbrug onder valt, op 12 november jl. een aanvraag voor een

incidentele subsidie bij provincie Zuid-Holland ingediend voor in totaal € 842.870,00 (inclusief

BTW). 
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Deze aanvraag past binnen het beschikbare budget voor deze maatregelen. Daarbij wordt een

aanspraak van € 2.870,00 op de risicoreservering van € 50.000,00 gedaan. De meerkosten zijn

gebaseerd op een nadere uitwerking in een offerte die de school heeft verkregen. Gedeputeerde

Staten hebben in hun vergadering van 2 februari 2021 de incidentele subsidie van maximaal

€ 842.870,00 (inclusief BTW).vastgesteld  

In de beschikking is een bepaling opgenomen dat de subsidiebeschikking wordt ingetrokken

indien de lopende beroepsprocedures tegen de vergunningen voor de tijdelijke verlegging

van de N206 er toe leiden dat deze tijdelijke verlegging niet in gebruik kan worden genomen.

In die situatie worden alleen de kosten die tot dat moment zijn gemaakt, vergoed. 

De brief aan Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek is als bijlage bij deze

brief gevoegd. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

 

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