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Verlenging realisatietermijn landelijke subsidie verkeersveiligheid 
dinsdag 13 juli 2021 15:27:05

Geachte statenleden,

Op woensdag 7 juli hebben uw Staten ingestemd met Statenstuk 2021-4 (Verhoging krediet ten 
behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk). Deze kredietverhoging was mede gebaseerd op een 
rijksbijdrage in het kader van de ‘Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021’. 
Op het moment van vaststelling van dit stuk was het nog onduidelijk of het ministerie van I&W zou 
instemmen met een verzoek om de realisatietermijn voor subsidiabele werkzaamheden te verlengen. 
Duidelijk was wel dat de werkzaamheden niet binnen de originele termijn, die afliep op 30 november 
2021, zouden kunnen worden afgerond.

Om de voortgang in het project te behouden en door te kunnen met de aanbesteding, hebben uw 
Staten ingestemd met het voorstel. In een stemverklaring heeft de fractie van de VVD daarbij wel een 
duidelijk voorbehoud gemaakt betreffende de verlenging van de realisatietermijn. Ik heb u toegezegd u 
te informeren zodra er meer bekend was.

Inmiddels hebben wij van het ministerie bericht ontvangen dat de realisatietermijn met één jaar zal 
worden verlengd, tot 30 november 2022.  Meerdere mede-overheden hebben aangegeven niet te
kunnen voldoen aan de voorwaarde voor de korte termijn van realisatie en de voorgestelde wijziging is 
volgens het ministerie in lijn met een motie die de Tweede Kamer daarover heeft aangenomen.
De formele wijziging van de regeling zal in september zijn beslag krijgen, maar vooruitlopend daarop 
geeft het ministerie aan dat in de planning al rekening gehouden kan worden met de gewijzigde 
realisatiedatum.
In onze planning verwachten we dat de werkzaamheden bij de aansluiting Odoorn in maart 2022 en die 
bij Klijndijk in juni 2022 kunnen worden afgerond. Daarmee blijven we dus ruimschoots binnen de 
voorwaarden van het ministerie en kunnen we de rijksbijdrage met zekerheid als dekking inzetten.
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