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 Griffie 3. Bestuur\5773 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.     3. Bestuur\5773 

Raad    21-05-2015 

Agendanummer   7 (aangevuld) 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de PvdA-fractie d.d. 22-04-2015 inzake subsidiewijziging busbaan  

Onderstaand aanvullende vragen van de PvdA n.a.v. beantwoording schriftelijke vragen 

busbaan.  

  

1.        Uit de beantwoording is ons gebleken dat vorig jaar juli al duidelijkheid was 

 dat de subsidie door de provincie is ingetrokken. Wat is de reden dat de Raad 

 hierover niet eerder is ingelicht?  

 

Antwoord: Deze informatie is bij de raad bekend. In het raadsvoorstel van 26 maart 

2014 staat onder het kopje financiën: 

“In de begroting van 2014 blz. 103 is voor de ontsluiting van het station € 3,9 miljoen 

opgenomen. De helft van dit bedrag bestaat uit een subsidie van de provincie Zuid 

Holland en de andere helft uit de eigen bijdrage van de gemeente. Omdat voorgesteld 

wordt de busbaan niet door te laten gaan, dient de provinciale subsidie te worden 

terugbetaald. Voorgesteld wordt om aan de provincie Zuid-Holland te verzoeken om  

een bijdrage in de kosten van de twee voorgestelde verbetermaatregelen. Het gaat om : 

- Het verbeteren van de busverbinding Hillegom/Nieuw-Vennep € 315.000, 

- een keerlus met halte voor de bussen bij het station Hillegom  € 400.000.  

In totaal dus € 715.000,-.” 

 

2.        U heeft het voornemen om in het najaar een subsidieaanvraag in de regio te 

 doen. Wat zijn de consequenties voor het aanleggen van de keerlus / plannen 

 rond het station indien deze subsidieaanvraag wordt afgewezen? 

 

Antwoord: Er zijn geen consequenties als de aanbesteding binnen het bedrag van 

€ 400.000 ligt. In de raadsvergadering van 26 maart 2014 heeft u besloten om dit 

bedrag beschikbaar te stellen. 

 

3.        Wat is de reden dat in de begroting 2015 op blz. 94 onder RAI staat vermeld dat 

 uit deze reserve onttrekkingen plaatsvinden voor o.a. ‘verkeersmaatregelen NS 

 station’, terwijl wij hadden begrepen dat deze werkzaamheden geheel door 

 extern geld bekostigd zouden worden?  

 

S
C

H
R

IF
T

E
L
IJ
K

E
 V

R
A

G
E
N

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

  

 2 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. 

 

4.        In de beantwoording van vraag 5 over de doorstromingsmaatregelen vermeldt u 

 tweemaal de aanleg van een K.A.R. op het kruispunt Singel/Leidsestraat, eenmaal 

 in de afgelopen zomer en eenmaal onlangs. Is dit een verschrijving of wordt een 

 ander kruispunt bedoeld?     

 

Antwoord: Het is een verschrijving. De VRI op het kruispunt Singel/Leidsestraat is 

éénmaal voorzien van een K.A.R. 


