
Notitie verlenging fietssubsidie Woerden West 
 
In de raadsvergadering van 11 oktober jl. is de vraag gesteld om uit te zoeken of de gemeente 
Woerden de termijn van subsidietoekenning bij de provincie Utrecht kan verlengen. Naar aanleiding 
van de raadsvergadering is één en ander uitgezocht.  
 
Afspraken subsidie 
De subsidie is aangevraagd onder de subsidieregeling Realisatieplan fiets 2015 t/m 2018. Door 
middel van een uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de projectsubsidie aangewend dient te 
worden voor de bekostiging van het verbeteren van de doorstroming en veiligheid voor het 
fietsverkeer in het gebied Woerden West. Bij het aanvragen van de fietssubsidie heeft de gemeente 
zich gecommitteerd aan het financieren van 50% van de kosten van de investering.  
 
Verzoek provincie 
Na aanleiding van de toezegging is er ambtelijk contact geweest met de provincie Utrecht. Er werd 
niet heel positief gereageerd op het voorstel tot verlenging. De provincie geeft aan dat het een groot 
risico is om dit verzoek officieel in te dienen, omdat het oordeel namelijk zou kunnen zijn dat we 
hierdoor de subsidie mislopen en in de nieuwe regeling, die per 1 januari 2019 ingaat, opnieuw aan 
moeten vragen. Het is dan maar de vraag of dit project ook onder de voorwaarden van de nieuwe 
regeling valt. Daarnaast gaat dit vervolgens ook ten koste van de bijdrage voor andere projecten die 
we de komende jaren voor subsidie nog bij de provincie kunnen aanmelden.  
  
Aangezien er bij een verzoek tot verlenging nog geen besluitvorming is en de provincie dus geen 
zekerheid heeft of het project uitgevoerd gaat worden is het maar zeer de vraag of ze aan een 
verlenging mee zullen werken. Bij een aanvraag tot verlenging van de subsidietoekenning loopt de 
gemeente dus het risico om de subsidie van de provincie kwijt te raken. 
 
Uitstel besluitvorming 
Wanneer we de besluitvorming wel uitstellen, maar niet om uitstel bij de provincie vragen kunnen we 
voorlopig niet starten met de aanbesteding en uitvoer van de werkzaamheden. De kans dat we het 
dan nog halen om vóór 31 december 2019 het project afgerond te hebben wordt dan nihil. Wanneer 
we dit niet halen moeten we ook de subsidie terugbetalen.  
 
Conclusie 
Het nu uitstellen van de besluitvorming, de subsidie-aanvraag intrekken of een verzoek doen bij de 
provincie heeft allemaal het (potentiële) effect dat we het subsidiegeld mislopen. Het college verzoekt 
dan ook met klem dit niet te doen en een impuls te geven aan de verkeersveiligheid in het gebied door 
het aanleggen van vrijliggende tweerichtingfietspaden.  


