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Regio, provincie Zuid-Holland en rijk doen een gezamenlijk onderzoek naar
scenario F, naast de voorbereiding van scenario A, zoals uitgewerkt in het
rapport Uitwerking Afspraken Voorkeursbesluit, mei 2010.
De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het verkrijgen van het
benodigde draagvlak in de regio.
De principeafspraken van najaar 2009 blijven overeind, dat wil zeggen:
uitgangspunt is een 50/50 verdeling van de kosten van het totale project.
De gereserveerde middelen voor de verbreding A4 Leiden-Den Haag worden
apart gezet (ad € 65 mln), van rijkszijde resteert dus een maximale bijdrage
van € 357 mln voor de eerste fase in scenario F.
De dekking voor het geconstateerde tekort in de bijdrage van de provincie
Zuid-Holland en de regio voor fase 1 in scenario F (ad € 83 mln) moet komen
uit een innovatieve aanbesteding; de mogelijkheden hiertoe worden
onderzocht. Een onafhankelijke commissie zal advies uitbrengen op basis van
gezamenlijk onderzoek naar scenario F.
Indien er vóór 1 december 2010 geen haalbaar en acceptabel voorstel voor
scenario F of A ligt, conform bovenstaande randvoorwaarden, zal het
handhaven van de genoemde rijkstoezegging worden heroverwogen.
De bijdrage vanuit de grondexploitatie Nieuw-Valkenburg kan maximaal €
20,2 mln zijn. Het gaat hierbij om een totaalbedrag met hierin een afdracht
voor de Rijnlandroute, de Rijngouwelijn-west (RGL-W) en het Regionaal
Investeringsfonds. Aan dit bedrag is een voorwaarde verbonden, namelijk:
een totale aaneengesloten bouwstroom van de woningbouwontwikkeling op
Valkenburg met een geplande start in 2014. De planvorming van NieuwValkenburg wordt onverminderd voortgezet.
De regio beziet tevens of andere locaties dan Nieuw Valkenburg vanuit de
grondexploitatie een extra bijdrage kunnen leveren.
Behoudens de in het najaar 2009 toegezegde € 45 mln door de toenmalige
staatssecretaris van VenW, worden er geen aanvullende rijksmiddelen
beschikbaar gesteld voor de RGL-W.
Het voorbehoud van het met gunstig gevolg doorlopen van de FES procedure
is voor wat betreft de rijksbijdrage in beide scenario’s van toepassing. De
genoemde rijksbijdrage is inclusief BTW en BLD.

