
Beantwoording technische vragen van de heer Gommeren (VVD) over agendapunt 6: 

vaststelling  GVVP 

 

Vraag: 

In het overzicht van het meerjarenprogramma op blz 5/6 wordt een opsomming gegeven van het 

aantal projecten dat uitgevoerd of waar een studie naar gedaan wordt in de periode 2021 t/m 

2025. Hoeveel bedraagt de investering per project uitgesplitst? 

Antwoord: 

Het werkdocument BB2002004 (zie ook de bijlage) hoort onlosmakelijk verbonden bij het MUP. In 

de kolom exploitatie wordt per project aangegeven wat het benodigde investeringsbedrag is. 

 

Vraag: 

Voor welke projecten is subsidie aangevraagd en hoeveel bedraagt de subsidie per project? 

Antwoord: 

In het werkdocument BB2002004 wordt in de kolom “dekking uit subsidie rijk” per project 

gespecificeerd aangegeven hoeveel er door het Rijk wordt bijgedragen. Deze bedragen zijn 

gebaseerd op een concrete beschikking. 

 

Vraag: 

Is er extra financiële inspanning ( eigen bijdrage ) nodig bij de gesubsidieerde projecten en 

hoeveel bedraagt deze per project? 

Antwoord: 

In het werkdocument BB2002004 wordt in de kolom “nodig uit GVVP” per project aangegeven wat 

de eigen bijdrage is die nodig is om de projecten uit te voeren. 

 

Vraag: 

Is er voor projecten waarnaar studie gedaan wordt of nog gedaan moet worden nog een 

mogelijkheid subsidie aan te vragen of is de maximale subsidie voor de projecten op blz5/6 reeds 

aangevraagd?  

Antwoord: 

Voor de projecten waarnaar studie moet worden gedaan is geen subsidie mogelijk. Wel zijn er 

een aantal maatregen opgenomen waarbij in de komende maanden nagegaan zal worden of er 

cofinanciering mogelijk is. 

 

Vraag: 

Er wordt aangegeven dat de gesubsidieerde projecten in 2021 uitgevoerd dienen te worden, hoe 

groot is de zekerheid dat dit gaat lukken en als dit niet lukt zijn er dan situaties waarin we ons 

kunnen beroepen op overmacht ? 

Antwoord: 

Er is op dit moment in elk geval één project opgenomen (L.04 Herinrichting Steenbergseweg 

Dinteloord) waarbij het nu al duidelijk is dat uitvoering in 2021 niet zal lukken. Met de beschikking 

in de zak gaan we in elk geval proberen om uitstel te krijgen. 

 

 



Vraag: 

Op blz 8 wordt aangegeven dat de kosten tussen de -20% en + 50% kunnen bedragen, wel een 

hele grote bandbreedte. Welke factoren kunnen deze bandbreedte het meest beïnvloeden? 

Antwoord: 

Dit heeft te maken met het feit dat er geen uitgewerkte plannen zijn en er niet is aanbesteed. 

Hoe verder de uitwerking hoe meer zicht komt op de kosten en hoe nauwkeuriger de ramingen 

kunnen worden opgesteld. 

 

Vraag: 

Op blz 4 deel 1 staat een opsomming van de te nemen maatregelen, regels zijn dun en 

dikgedrukt. Wat is het verschil tussen de dun- en dikgedrukte regels? 

Antwoord: 

De dikgedrukte regels betreffen de maatregelen die op pagina 3 op de kaart zijn weergegeven. 

 

Vraag: 

Is het mogelijk om op deze blz 4 achter de maatregelen de totaalscore  aan de hand van de 

thema’s toe te voegen zodat de prioritering duidelijker wordt? 

Antwoord: 

In het werkdocument BB2002004 wordt bij de thema’s in de kolom score per maatregel 

aangegeven wat de totaalscore is. 

 

Met vriendelijke groet 

Kees Gommeren 

Fractievz VVD 


