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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-759769815 

DOS-2020-0009460

Onderwerp

Verlening incidentele subsidie 2021-2023 project Plaatsing noodlokalen en renovatie

ventilatiesysteem de Dubbelbrug

Advies

1. Te verlenen een incidentele subsidie voor de jaren 2021- 2023 van maximaal 

€ 842.870,00 aan de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

voor het project Plaatsing noodlokalen en renovatie ventilatiesystemen De Dubbelbrug onder

de ontbindende voorwaarde dat het recht op deze subsidie wordt ingetrokken indien de

besluiten tot verlening van de omgevingsvergunningen met de kenmerken 1544444, 1540732

en 1540732 voor de tijdelijke aanleg van de N206 door de Afdeling Bestuursrechtspraak van

de Raad van State in beroep zijn vernietigd met in acht neming van de volgende

uitzondering. Kosten die zijn gemaakt op of vόόr de datum van de uitspraak van de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de in de subsidiebeschikking genoemde

subsidiabele activiteiten zijn uitgezonderd van deze ontbindende voorwaarde.

2. Vast te stellen de betaling van het voorschot van € 674.296,00 betreffende het verlenen van

een incidentele subsidie 2021-2023 voor het project Plaatsing noodlokalen en renovatie

ventilatiesystemen De Dubbelbrug. 

3. Vast te stellen de brief aan de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek te

Noordwijk betreffende het verlenen van een incidentele subsidie 2021-2023 van maximaal 

€ 842.870,00 voor het project Plaatsing noodlokalen en renovatie ventilatiesystemen De

Dubbelbrug.

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale Staten wordt geïnformeerd

over de te verlenen incidentele subsidie van 2021 tot en met 2023 van maximaal 

€ 842.870,00 aan de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

voor het project Plaatsing noodlokalen en renovatie ventilatiesystemen De Dubbelbrug. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor een

incidentele subsidie in 2021-2023 van maximaal € 842.870,00 voor het project Plaatsing

noodlokalen en renovatie ventilatiesystemen De Dubbelbrug.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 februari 2021 12 februari 2021
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Bijlagen

1. GS-brief aan Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

betreffende het verlenen van een incidentele subsidie 2021-2023 van maximaal € 842.870,-

voor het project Plaatsing noodlokalen en renovatie ventilatiesystemen De Dubbelbrug.

2. GS-brief aan Provinciale Staten waarmee PS wordt geïnformeerd over de

subsidiebeschikking.
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1 Toelichting voor het College

 

In de Provinciale Staten vergadering van 22 april 2020 over de behandeling van de tijdelijke

verlegging Tjalmaweg in het kader van het project N206 ir. G. Tjalmaweg, onderdeel van de

RijnlandRoute, hebben Provinciale Staten motie 921 aangenomen. Hierin is 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’. 

Met het voorliggende voorstel wordt voorgesteld om een incidentele subsidie voor de jaren 2021-

2023 van maximaal € 842.870,00 aan de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek te

Noordwijk te verlenen voor het project Plaatsing noodlokalen en renovatie ventilatiesystemen De

Dubbelbrug.

Het bedrag van maximaal € 842.870,00 wordt verleend in de vorm van een incidentele subsidie op

grond van artikel 4:23, lid 3, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 5, van

de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013. In incidentele gevallen kan worden afgeweken

van het basisvereiste dat slechts op grond van een wettelijk voorschrift subsidie kan worden verstrekt.

Het betreft een eenmalige subsidie binnen de wettelijke termijn van maximaal vier jaren in de

Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3,lid 5, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 benoemt de uitzondering dat

Gedeputeerde Staten alleen een incidentele subsidie van meer dan € 50.000,00 kunnen verstrekken

indien Provinciale Staten in een afzonderlijk besluit gelden voor de desbetreffende specifieke activiteit

beschikbaar hebben gesteld of hebben ingestemd met het daartoe strekkende ontwerpbesluit. 

Op 28 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk aan

Boskalis een omgevingsvergunning kenmerk 1540725.verleend voor het tijdelijk verleggen van de

huidige N206 (westzijde) voor de RijnlandRoute bestaande uit: het gebruiken van gronden of

bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk

zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald.

Bij besluit van 28 juli 2020, kenmerk 1544444, heeft het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Katwijk aan Boskalis een omgevingsvergunning verleend voor

grondwerkzaamheden en kappen, voor het kappen van 122 vergunningplichtige bomen voor de

RijnlandRoute langs de Ir. G. Tjalmaweg (N206).

Bij besluit van 28 juli 2020, kenmerk 1540732, heeft het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Katwijk aan Boskalis een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk

verleggen van de huidige N206 (oostzijde) voor de RijnlandRoute bestaande uit het gebruiken van

gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het uitvoeren van een werk, geen

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag inclusief  BTW:      maximaal € 842.870,00

Programma:                                 2 - Bereikbaar Zuid-Holland

Financiële risico’s:             Omdat de subsidie is gemaximeerd zijn er geen directe financiële

risico’s aan verbonden. Indien het beroep tegen de vergunning van de tijdelijke ligging leidt tot

vernietiging van de vergunning, kan de situatie ontstaan dat (een deel van) de subsidiebeschikking

reeds onherroepelijk is, terwijl daar strikt genomen geen aanleiding meer toe is omdat de tijdelijke

Tjalmaweg niet kan worden aangelegd

Juridisch kader

Tegen deze besluiten hebben verzoekers een bodemprocedure aanhangig gemaakt (beroep) bij de

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en tegelijkertijd verzocht om een voorlopige

voorziening te treffen.

De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft het verzoek tot het treffen van een voorlopige

voorziening tegen de besluiten tot verlening van deze omgevingsvergunningen op 25 november 2020

afgewezen. In de bodemprocedure heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

nog geen uitspraak gedaan.

Om deze reden wordt de incidentele subsidie verleend onder de ontbindende voorwaarde dat het

recht op een subsidie wordt ingetrokken indien de besluiten tot verlening van voornoemde

omgevingsvergunningen door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep

worden vernietigd met in acht neming van de volgende uitzondering. Kosten die zijn gemaakt op of

vόόr de datum van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de

in de subsidiebeschikking genoemde subsidiabele activiteiten zijn uitgezonderd van deze

ontbindende voorwaarde. 

Zonder de verleende omgevingsvergunningen vindt de tijdelijke verplaatsing van de N206 geen

doorgang en zijn de hinderbeperkende maatregelen voor de school niet nodig.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de Provinciale Staten vergadering van 22 april 2020 over de behandeling van de tijdelijke

verlegging Tjalmaweg in het kader van het project N206 ir. G. Tjalmaweg, onderdeel van de

RijnlandRoute, hebben Provinciale Staten motie 921 aangenomen. Hierin is 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’. 

In de vergadering van Gedeputeerde Staten van 2 juni 2020 is een bedrag van maximaal € 2,5

miljoen beschikbaar gesteld waarmee invulling is gegeven aan de motie 921. 
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3 Proces

 

Op 3 november 2020 hebben Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma hinderbeperkende

maatregelen, waarmee motie 921 ten aanzien van aanvullende mitigerende maatregelen bij de

tijdelijke ligging van de N206 wordt uitgevoerd, vastgesteld. Provinciale Staten is met de brief van 3

november 2020 met kenmerk PZH-2020-754424488 hierover geïnformeerd. Met deze brief is een

rapportage aan Provinciale Staten toegestuurd van de concrete maatregelen die worden uitgevoerd

met daarbij een gespecificeerde kostenraming.

 

4 Participatie en rolneming

 

In de periode juni – oktober 2020 heeft meermaals overleg plaatsgevonden met de werkgroep die

bestond uit vertegenwoordigers van de wijkraad Valkenburg, ouders van leerlingen van het openbaar

school De Dubbelbrug, leden uit de medezeggenschapsraad van het openbaar school De

Dubbelbrug, bewoners uit Valkenburg, een vertegenwoordiger van de Fietsersbond Katwijk en

diverse vertegenwoordigers van de gemeente Katwijk. Katwijk Smart Village heeft afgezien van

deelname aan de werkgroep.

In overleg met de werkgroep is het Uitvoeringsprogramma voor motie 921 opgesteld.

 

5 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing.

 


