
SB Aanleg rotonde Austerlitzseweg – N224 

DENK: 

 

In de SB wordt gesproken over een investeringskrediet. Wat houdt dit in en zijn hier voorwaarden aan 

verbonden?  

Antwoord: 

Dit is wel een vrij technische vraag; indien gewenst kan dit ook ambtelijk nader toegelicht worden op 

een ander moment.  

De voorwaarden rondom de verlening en bijstelling van een investeringskrediet zijn door PS 

vastgesteld in de Nota Investeren, Waarderen en Exploiteren. Kredieten zijn bij de lokale overheid 

investeringsbudgetten die een afwijkend P&C regime volgen. Dit omdat investeringen veelal 

jaaroverschrijdend zijn, er een andere risico-afweging is en ze gedurende de investeringsperiode een 

(beperkte) invloed hebben op de exploitatie. Alle investeringen vindt u bij de begroting en zomernota 

in de Meerjarige Investerings Planning (MIP). 

 

Het investeringskrediet betreft een bedrag van maximaal €1.500.000. Wat kunnen de gevolgen zijn bij 

het hoger uitvallen van de kosten? 

Antwoord: 

In artikel 7 lid 5 van de bijbehorende bestuursovereenkomst staat dat meerkosten op grond van 

nieuwe, aanvullend gewenste projectonderdelen worden betaald door de partij die de wensen heeft 

uitgesproken. Meerkosten die niet van iemands wens afhangen worden betaald volgens een 2/3 (de 

Provincie) -1/3 (Gemeente Zeist)-verdeelsleutel. In artikel 7 lid 6 staat dat de eindafrekening wordt 

afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten (nacalculatie), waarbij de bijdrage van de 

Provincie maximaal €1.500.000,= is (inclusief, maar niet limitatief, de grondaankoop te vermeerderen 

met BTW en de kosten bedoeld in lid 5). Het kan ook zo zijn dat de kosten lager uitvallen. Dit bedrag 

krijgt de provincie Utrecht dan terug. 

 

Klopt het dat de overige kosten die voor rekening van de gemeente Zeist komen €500.000 bedragen? 

Antwoord: 

De totale kosten voor de realisatie van het werk worden geschat op ongeveer €2.000.000,- inclusief 

VAT kosten. De provincie Utrecht draagt maximaal €1.500.000 bij. De overige kosten (€500.000 of 

meer) zijn voor rekening van de gemeente Zeist. 

 

Voor wanneer staat het tekenen van de bestuursovereenkomst gepland?  

Antwoord: 

De bestuursovereenkomst is reeds door beide partijen ondertekend. 

 


