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Informatie van het college aan de raad

Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie van ABO over procedure en opdrachtgeverschap 
aanleg van het nieuwe op- en afrittenstelsel A28.

Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 242299 / 242342

Behandelend ambtenaar: P.K. Goedhart

Aanleiding om te informeren
Door de fractie van ABO zijn op 25 maart 2016 per email vragen gesteld over de procedure en 
opdrachtgeverschap aanleg van het nieuwe op- en afrittenstelsel A28. 

Vragen van de fractie van ABO en de reactie daar op
Inleiding ABO
Voor het (verder) ontwikkelen van de plannen voor de nieuwe aansluiting bij Wezep op de A28 hoeft 
geen Tracéwet-procedure te worden gevolgd maar wel een “normale” planologische procedure. In 
verband hiermee is besloten z.s.m. opdracht te verlenen aan een ter zake deskundig extern 
adviesbureau voor het creëren van een planologisch en juridisch kader voor de nieuwe aansluiting, 
e.e.a. conform het inkoopbeleid en met in achtneming met de benodigde zorgvuldigheid en 
rechtmatigheid. Er is een voorkeur om het opdrachtgeverschap z.s.m. te willen onderbrengen bij de 
Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek.
 
1. Waarom is er geen Tracéwet-procedure nodig? Is het juist dat Rijkswaterstaat deze procedure 
betaalt en dat dit nu, bij een “normale” procedure, niet gebeurt? Indien dit juist is, hoe groot zijn dan 
de extra kosten?

Reactie: 
a. Er is geen Tracéwet-procedure nodig. Dit is de conclusie na besprekingen met het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (I&M). Dit is de officiële reactie van het Ministerie van I&M:

Na bestudering van het toegestuurde kaartmateriaal en overleg met de juristen binnen I&M komen 
we tot de conclusie dat het verplaatsen van de aansluiting niet onder de Tracéwet valt, maar kan 
plaatsvinden binnen een bestemmingsplanprocedure, dan wel een provinciaal inpassingsplan.
De Tracéwet (Artikel 8, onder b, sub 2) geeft aan dat een uitbreiding van een weg met één of meer 
rijstroken, indien het uit te breiden weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen met elkaar 
verbindt onder de Tracéwet valt. De ratio achter deze bepaling is dat het moet gaan om 
capaciteitsuitbreiding van een weg. In dit geval is het aan te leggen weefvak een gevolg van de 
nieuwe aansluiting die om de verkeersveiligheidsreden een weefvak krijgt. De reden is niet zo zeer 
capaciteitsuitbreiding. Over de verplaatsing van de aansluiting dient wel overleg plaats te vinden met 
Rijkswaterstaat, zijnde de wegbeheerder.

Omdat de Tracéwet-procedure niet van toepassing is en de gemeente de regie heeft in de ruimtelijke 
ordening procedures, kan mogelijk de planning in positieve zin worden aangepast. 

b. Bij een Tracéwetprocedure voert het Ministerie van I&M de regie over de procedure; bij een 
bestemmingsplanprocedure voert de gemeente de regie over de procedure. Ten aanzien van kosten 
stelt het Ministerie van I&M dat de betrokken gemeenten als initiatiefnemer alle kosten die nodig 
zijn voor het maken van de producten (Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Milieu Effect Rapportage, 
Bestemmingsplan, etc.) op zich nemen. 

c. Bij een bestemmingsplanprocedure moeten de betrokken gemeenten als initiatienemer alle kosten 
die nodig zijn voor het maken van de producten (Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Milieu Effect 
Rapportage, Bestemmingsplan, etc.) op zich nemen. Bij het antwoord onder b. is genoemd dat de 
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kosten van een Tracéwetprocedure ook voor rekening van de gemeente(n) komen. Er is naar 
verwachting geen sprake van (significant) afwijkende kosten. 

2. Waarom kiest het college ervoor nu zelf opdracht te geven deze procedure op te starten? Welke 
tijdswinst denk het college hiermee te bereiken? Wat is de reden waarom de Bedrijvenpark H2O BV 
het initiatief nog niet genomen heeft? Heeft het college hierover overleg gehad met de 
commissarissen? Zo ja, wat heeft dit overleg opgeleverd? Wanneer gaat het bestuur van 
Bedrijvenpark H2O BV dit opdrachtgeverschap overnemen en heeft de H2OBV duidelijk aangegeven 
dit ook te willen op korte termijn?

Reactie:
De tracékeuze is een publiekrechtelijke aangelegenheid. Omdat het nieuwe op- en afrittenstelsel het 
grondgebied van de gemeente Oldebroek betreft, is de gemeente verantwoordelijk. Aan die 
verantwoordelijkheid is invulling gegeven door de (voorbereiding van de) tracékeuze en het 
onderzoek naar de te volgen procedure. 
Op verzoek van de Stuurgroep Vernieuwd Perspectief en om de voortgang van het (lopende) proces 
te bespoedigen heeft de gemeente Oldebroek besloten voorlopig opdrachtgever te blijven voor alle 
voorbereidingen, zoals het benodigde ruimtelijke ordeningstraject, de vergunningenprocedures, het 
traject om subsidies en medefinanciers te verwerven, het aanbestedingstraject en ook de 
grondverwervingsaspecten.
Over het opdrachtgeverschap is in verschillende overleggen gesproken, onder andere in een gesprek 
van leden van de ambtelijke regiegroep met de bedrijfsleider, in de Stuurgroep Vernieuwd 
Perspectief (waarin gemeenten en BV zijn vertegenwoordigd en in een gesprek van burgemeester en 
wethouder van Oldebroek met de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC)). 
Een formeel verzoek is eind maart 2016 aan de RvC toegestuurd. 

3. Er is een voorkeur het opdrachtgeverschap onder te brengen bij Bedrijvenpark H2O BV. Een 
voorkeur zou kunnen betekenen dat de gemeente Oldebroek toch t.z.t. het opdrachtgeverschap op 
zich neemt als Bedrijvenpark H2O BV dit niet wil. Is het college hiertoe bereid? 

Reactie:
Aan de RvC van Bedrijvenpark H2O BV is het verzoek gedaan om het opdrachtgeverschap voor de 
aanleg van het nieuwe op- en afrittenstelsel op zich te nemen. Redenen daarvoor zijn:
- de aanleg van het nieuwe op- en afrittenstelsel is belangrijk voor bedrijven die zich willen 

vestigen op het Bedrijvenpark; en 
- het maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van de fiscale wetgeving om kosten te 

besparen.

Toelichting op de als tweede genoemde reden:
Bedrijvenpark H2O BV is opdrachtgever
De BV kan BTW op de reguliere wijze (als ondernemer) in aftrek brengen en loopt niet het risico op 
terugbetaling.
Als er direct na gereedkomen wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat zijn er twee mogelijkheden:
1. Overdracht om niet. Er is geen afspraak waarbij Rijkswaterstaat bijdraagt in de kosten, voor de 

overdracht is geen BTW verschuldigd, en de BV behoudt het recht op aftrek van BTW omdat zij 
de aanleg heeft gerealiseerd in het kader van de BTW belaste verkopen van bouwterreinen;

2. Rijkswaterstaat betaalt. Er is sprake van een BTW belaste levering, de BV behoudt om die 
redenen haar recht op aftrek. De BV moet dan wel BTW afdragen over het bedrag dat zij van 
Rijkswaterstaat ontvangt. 

Voorwaarde is dat de BV aannemelijk kan maken dat zij de aanleg heeft gedaan in het kader van de 
exploitatie van het Bedrijvenpark H2O (en dus niet om haar aandeelhouder te bevoordelen) en dat 
de overdracht van de voorziening aan Rijkswaterstaat niet plaatsvindt meer dan twee jaar na het 
moment van de eerste ingebruikname.  

Gemeente is opdrachtgever
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Als de Gemeente opdrachtgever is, kan BTW worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. 
(Een gedeelte van de BTW blijft dan voor eigen rekening.) Er is een risico dat de gedeclareerde BTW 
moet worden terugbetaald als het nieuwe op- en afrittenstelsel wordt overgedragen aan 
Rijkswaterstaat. Onder voorwaarden is het mogelijk BTW te verrekenen als ondernemer. 

Rijkswaterstaat is opdrachtgever
Als Rijkswaterstaat opdrachtgever is en/of als de gemeente(n) de financiële bijdragen via 
Rijkswaterstaat betalen, kan geen BTW worden gedeclareerd. Rijkswaterstaat is niet BTW-plichtig, hij 
treedt alleen op als overheid in het kader van beheer van rijkswegen.

Beantwoording van de vraag wie het opdrachtgeverschap op zich neemt als het Bedrijvenpark H2O 
dat niet doet is nu niet aan de orde.

4. Heeft het Bedrijvenpark H2O BV  bij de gemeente Oldebroek formeel een verzoek neergelegd het 
opdrachtgeverschap op zich te nemen? Wat was de reden waarom men niet zelf doet? Als 
Bedrijvenpark H2O BV dit niet gevraagd heeft, waarom neemt Oldebroek dan dit initiatief?

Reactie:
Nee, er is geen verzoek van het Bedrijvenpark H2O ontvangen. Wij hebben het verzoek gedaan aan 
het Bedrijvenpark H2O om het opdrachtgeverschap op zich te nemen. De redenen daarvoor staan in 
het antwoord op vraag 3.

5. Als er geen verzoek is gedaan door Bedrijvenpark H2O BV, is de BV akkoord gegaan met het 
tijdelijk overnemen van het opdrachtgeverschap?  Zo ja, is dit schriftelijk vastgelegd? 

Reactie:
Nee. Deze situatie is niet aan de orde. Zie de beantwoording van de voorgaande vragen.
 
6. Als Bedrijvenpark H2O BV het opdrachtgeverschap op zich neemt, betaalt men dan alle kosten, 
inclusief rente, terug?

Reactie:
Alle kosten die samenhangen met de planvorming en de realisering van het nieuwe op- en 
afrittenstelsel zijn onderdeel van het totale projectbudget van € 16 miljoen. De financiering van dit 
bedrag is bij u bekend: Bedrijvenpark H2O BV € 8 miljoen, Provincie Gelderland € 5 miljoen en de drie 
gemeente staan garant voor elk € 1 miljoen.
In de afgelopen jaren hebben we in het traject voor de (uitwerking van de) tracékeuze kosten 
voorgefinancierd. Het besluit van de drie raden over de financiering van het nieuwe op- en 
afrittenstelsel geeft zekerheid over het terug ontvangen van de kosten die zijn voorgefinancierd.  

7. Als Bedrijvenpark H2O BV het opdrachtgeverschap niet op zich wil nemen, betaalt de H2O BV de 
kosten dan t.z.t. wel terug en is dit ook schriftelijk vast gelegd?

Reactie:
Zie de beantwoording van de vorige vraag.

8. Is het college niet van mening dat het de primaire verantwoordelijkheid van Bedrijvenpark H2O BV 
is om de afslag te realiseren? Zeker nu de BV onafhankelijke commissarissen heeft.

Reactie:
Hoewel wij het Bedrijvenpark H2O BV hebben verzocht het opdrachtgeverschap op zich te nemen, 
blijft de realisering van het nieuwe op- en afrittenstelsel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de drie gemeenten en het Bedrijvenpark. Alle vier partijen hebben belang bij het uitvoeren van het 
Vernieuwd Perspectief en het uitgeven van de kavels op het Bedrijvenpark. Het overdragen van 
opdrachtgeverschap betekent dus niet dat vanuit de gemeente geen inzet meer wordt gepleegd en 
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de gemeente geen verantwoordelijkheid meer draagt. In gezamenlijkheid zullen we met menskracht, 
en daadkracht en beslissingen aan die verantwoordelijkheid invulling geven. Dat is mede de reden 
van ons besluit om voorlopig alle te maken kosten voor te financieren. 
De redenen waarom Bedrijvenpark H2O BV verzocht is het opdrachtgeverschap op zich te nemen 
staan in het antwoord op vraag 3.

9. Hoe groot is het risico dat de gemeente Oldebroek hier loopt? Wat gebeurt er als Bedrijvenpark  
H2O BV voorlopig afziet van de aanleg van een afslag A28? Wie betaalt dan de gemaakte kosten?

Reactie:
Het realiseren van het nieuwe op- en afrittenstelsel is de verantwoordelijkheid van de drie 
aandeelhoudende gemeenten en het Bedrijvenpark H2O BV. Het is niet te verwachten dat het 
Bedrijvenpark H2O afziet van de aanleg van het nieuwe op- en afrittenstelsel. De aanleg is een 
essentiële voorwaarde voor de uitvoering van het Vernieuwd Perspectief. 

10. Is hierover (opdrachtgeverschap) overleg geweest met de gemeenten Hattem en Heerde? Zo nee 
waarom niet? Zo ja, wat was de reactie van deze gemeenten? Zijn zij bereid het eventuele risico wat 
gemeente Oldebroek zou kunnen lopen, te delen?

Reactie:
Over het opdrachtgeverschap is in verschillende overleggen gesproken, onder andere in een gesprek 
van leden van de ambtelijke regiegroep (uit Hattem, Heerde en Oldebroek) met de bedrijfsleider van 
Bedrijvenpark H2O BV, in de Stuurgroep Vernieuwd Perspectief (waarin de drie gemeenten en BV zijn 
vertegenwoordigd) en in een gesprek van burgemeester en wethouder van Oldebroek met de 
voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC)). 

Een risico is niet aan de orde. Zie het antwoord op vraag 6. 

Oldebroek, 5 april 2016. 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, wnd. secretaris drs. M.G.M. van de Geijn, , burgemeester mr. A. Hoogendoorn.


