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Geachte college,

Onlangs hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de heer Edwin van Hofwegen van uw 
gemeente en Folkert Piersma van ProRail inzake de realisatie van extra fietsenstallingsplaatsen 
nabij het in de aanhef genoemde station. In dit gesprek heeft ProRail gerefereerd aan het beleid 
dat gehanteerd wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (lenW) ten aanzien 
van de realisatie van fietsenstallingen. Met deze brief informeren wij u over het aanbod van 
ProRail en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden van Impuls Fiets.

Actieplan Fietsparkeren (AFP) / Impuls Fiets gelden
Het Actieplan Fietsparkeren is in 2012 geïnitieerd door het ministerie van lenW en houdt zich 
bezig met het faciliteren en stimuleren van het fietsgebruik in het voor- en natransport van de 
treinreis. Het programma heeft tot doel fietsenstallingen op stations kwantitatief en kwalitatief te 

verbeteren, alsmede te zoeken naar benuttingsmaatregelen en innovaties.

Recent is in het regeerakkoord Rutte III extra geld toegekend voor capaciteitsuitbreidingen van 
fietsenstallingen bij stations, onder de vlag van Impuls Fiets.
ProRail heeft, als uitvoerder van het lopende Actieplan Fietsparkeren, de opdracht van lenW 
gekregen ook de capaciteitsuitbreidingen van Impuls Fiets te verwezenlijken.

Bij Impuls Fiets legt het Rijk nog meer dan voorheen nadruk op snelle implementatie van de 
fietsenstallingen. Er van uitgaande dat de decentrale 60% budgettering beschikbaar is, stelt het 
Rijk maximaal 40% ter beschikking. Als niet binnen de gestanddoeningstermijn een akkoord is 
bereikt, is het Rijk voornemens de 40% Rijksbijdrage elders te gaan besteden.
Verder is het begrip Circulariteit geïntroduceerd, alle stallingen dienen maximaal circulair te 
worden uitgevoerd. Als laatste is de reeds ingeregelde en toekomstige handhaving op foutief- en 

te lang gestalde fietsen door gemeente, opgenomen als voorwaarde voor toekenning van gelden.
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Aanbod
Bij een telling van stallingsplaatsen bij het voornoemde station is een tekort in stallingsplaatsen
geconstateerd. In het voornoemde overleg is het volgende besproken en wordt het volgende
aanbod gedaan:

• De uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen met circa 1800 plekken, waarvan ca 10% 
voor buitenmodelfietsen en brommers. Met uitzondering van een beperkt aantal (<100) 
fietsparkeerplekken, die dooreen herinrichting van de bestaande bewaakte stalling inpandig 
kunnen worden gerealiseerd, zal de overige uitbreiding op maaiveld plaatsvinden.

• De geraamde ontwikkel- en realisatiekosten op basis van normkosten bedragen € 1.612.500,- 
exclusief BTW, dit is € 1.951.125,- inclusief BTW, zie bijlage 1.. Uw aandeel van 60% zal dan 
bedragen € 967.500,- exclusief BTW, dit is €1.170.675,- inclusief BTW. ProRail zal inbrengen 
40%, zijnde € 645.000,- exclusief BTW, dit is € 780.450,- inclusief BTW.

• Ten aanzien van het al dan niet bij de gemeente in rekening brengen van BTW, is het van 
belang dat ProRail in geval van het bouwen van nieuwe stallingen op gemeentegrond, het 
recht van opstal verwerft voordat de werkzaamheden aanvangen. Alsdan kan ProRail de 
cofinancieringsbijdrage van de gemeente ontvangen zonder BTW in rekening te brengen. Het 
gaat dan om het hiervoor genoemde bedrag, ad € 967.500,-

• Het onder 3e bullet genoemde geldt in ieder geval in de huidige situatie tot 2021. Na de 
omvorming tot ZBO zal de BTW-positie van ProRail wijzigen en is dit wellicht van invloed op de 
geschetste situatie.

Voorwaarden Impuls Fiets
Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de voornaamste voorwaarden opgenomen in Bijlage 2.
Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Financiën
Voorwaarden vanuit ProRail:

1. Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden wordt door de gemeente een voorschot 
betaald aan ProRail ter hoogte van 25% van de gemeentelijke bijdrage. Gedurende de looptijd 

van het project zal ProRail eens per kwartaal een overzicht van de gemaakte kosten aan de 
gemeente beschikbaar stellen en zullen deze kosten voor het gemeentelijk deel (60%) bij de 
gemeente in rekening worden gebracht. Na oplevering van de stalling zal een verrekening 
plaatsvinden op basis van de werkelijk gemaakte kosten met het reeds betaalde voorschot en 
reeds gefactureerde kosten. Over het verschil tussen het betaalde voorschot en de werkelijk 
gemaakte kosten vindt geen renteverrekening plaats.

2. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving (waaronder het verwijderen van wrakken 
en gevaarlijk gestalde fietsen) in de fietsenstalling en zal uitvoering geven aan het aanpakken 
van weesfietsen conform het Handboek Weesfietsen (versie september 2012) van het 
ministerie van lenW;

3. Het investeringsdeel van uw gemeente mag (gedeeltelijk) worden gefinancierd in combinatie 
met andere investeerders. In geval dat de andere investeerder ook (in)direct het Rijk is, dient 
gemeente te onderzoeken of een combinatie of stapeling van subsidies door het Rijk mogelijk 
is.

4. De voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden vinden plaats door ProRail, dit bevat o.a. 
kosten als engineering en toezicht door externe partijen. Deze kosten worden tot de 
werkelijke kosten gerekend.
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5. Mocht gedurende het traject blijken dat de tekorten in fietsparkeerplekken niet opgelost 
kunnen worden met standaard scope oplossingen, en toevlucht genomen moet worden tot 
zgn. 'specials' als kelders, fietsflats etc. dan wordt voorliggend traject afgebroken en opnieuw 
een aanvraag gedaan voor studiekosten 'specials'. Als lenW ProRail mandateert voor een 
studietraject 'specials' dan wordt opnieuw een cofmancieringsbrief opgesteld en tweezijdig 

ondertekend.
6. Afrekening van het studie- en engineeringstraject vindt plaats op basis van werkelijke externe 

kosten en werkelijk bestede ProRail uren.
7. Afrekening van het realisatietraject vindt plaats op basis van werkelijk kosten plus 10% 

projectmanagement en directievoering over de werkelijke kosten.
8. De kosten voor een eventueel door de gemeente gewenste accountantsverklaring 

(controleverklaring) worden volledig bij de gemeente in rekening gebracht.
9. Prijzen zijn exclusief verschuldigde BTW en bij de afrekening zal de verschuldigde BTW in 

rekening gebracht worden tenzij ProRail gegronde redenen heeft om dit niet te hoeven doen.
10. Als en indien er (stallings)materialen over blijven dan neemt ProRail deze zonder 

verrekeningen in.
11. Na realisatie zijn er bij ProRail nog kosten voor het verwerken van de opgeleverde 

(rood)revisies in diverse beheersystemen. Ter dekking van kosten brengt ProRail per 
gebouwde stationslocatie een deel van deze kosten ad € 1750,- inclusief BTW in rekening als 

vaste post.

Juridisch
• ProRail voert, met inachtneming van het gestelde in deze overeenkomst, ten aanzien van het 

project, de regie over het proces van aanbesteding en realisatie van het project. Deze 
werkzaamheden voert ProRail in opdracht van partijen uit in de zin van artikel 400 e.v. boek 7, 
titel 7, afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek. Namens partijen treedt ProRail richting de 
aannemer en/of derde(n) op als lasthebber in de zin van Boek 7 Titel 7 Afdeling 2 van het 
Burgerlijk Wetboek teneinde voor de realisatie van het Project rechtshandelingen te kunnen 
verrichten. ProRail treedt jegens daartoe in te schakelen aannemer en/of derden op als 
middellijk vertegenwoordiger (vertegenwoordiging op eigen naam) namens partijen voor 

rekening en risico van het projectbudget.

• Partijen verklaren uitdrukkelijk deze overeenkomst niet te beschouwen als een overeenkomst 
van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek.

• ProRail is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van door haar gemaakte 
verwijtbare fout bij het uitvoeren van de in deze overeenkomst bedoelde werkzaamheden. 
Een verwijtbare fout is het handelen en/of nalaten dat ProRail in haar hoedanigheid als 
redelijk handelende partij in de gegeven hoedanigheid en onder de desbetreffende 
omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale wijze van 
taakuitoefening, behoort te vermijden. Directe schade is schade geleden door een partij of 
een derde, voor zover deze rechtstreeks voortvloeit uit een Verwijtbaar fout van ProRail. De in 
dit lid bedoelde aansprakelijkheid van ProRail is beperkt tot maximaal de hoogte van de 
interne kosten van ProRail. Gevolgschades komen niet voor vergoeding in aanmerking. Indien 
aantoonbaar sprake is van grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of opzet van de zijde van 

ProRail, is ProRail in afwijking van het hiervoor bepaalde, aansprakelijk.
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Eigendom
• Indien de fietsenstalling op gronden van ProRail wordt gerealiseerd worden deze (door 

natrekking) eigendom van ProRail. Wanneer de fietsenstalling op grond van de gemeente 
wordt gerealiseerd zijn de gemeente en ProRail overeengekomen dat de gemeente een 
eeuwigdurend recht van opstal zal vestigen ten gunste van RIT B.V./ProRail, ten laste van de 

gemeente ter zake van de fietsenstalling. Het recht van opstal wordt gevestigd voor aanvang 
van de bouwwerkzaamheden. ProRail en de gemeente zullen in een separate overeenkomst 
nadere afspraken maken over de vestiging van het opstalrecht. ProRail betaalt aan de 
Gemeente voor het recht van opstal een eenmalige vergoeding op voor partijen fiscaal meest 
gunstige wijze.

• Indien noodzakelijk worden gronden van derden (particulieren etc.) vanuit het projectbudget 
verworven en op naam van ProRail gesteld.

• De kosten van de vestiging van het opstalrecht waaronder de eenmalige vergoeding, de 
notaris- en kadasterkosten, alsmede de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting komen 
ten laste van het projectbudget.

Communicatie
• De communicatie gedurende de realisatie van de stalling wordt in samenspraak tussen de 

partijen die een financiële bijdragen leveren aan de realisatie van de stalling nader uitgewerkt.

Wanneer u kunt instemmen met het aanbod en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden 
verzoek ik u vriendelijk deze brief voor akkoord te tekenen door de tekeningsbevoegde persoon 
namens uw gemeente, de bladzijden te paraferen en te retourneren. Deze schriftelijke 
instemming met de voorwaarden van Impuls Fiets is een vereiste voor de procedure voor het 
verkrijgen van budgettoekenning vanuit Impuls Fiets.

Deze aanbieding is 12 weken geldig na dagtekening van deze brief. Eventuele algemene 
voorwaarden die door u van toepassing worden verklaard, wijst ProRail van de hand.

Graag zien wij de voor akkoord getekende brief retour. Deze kunt u sturen aan:
ProRail B.V.
Afdeling: Directie Projecten 

T.a.v.: W. van Minderhout 
Postbus 2038 
3500 GA UTRECHT
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Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd zie ik uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Noord
. Rutten MSc 
odirecteur Proirect^ur

xZ? ƒ

akkoordoor

Naam : A(L /V(

Datum: LL2&L3-
7 T

Opdrachtnummer: S 5^ 2.*?-O0

Bijlage 1: Normbedragen en kostenraming. 
Bijlage 2: Voorwaarden Impuls Fiets.
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Bijlage 1: Normbedragen of kostenraming

Normkosten standaard typen 2017: Investeringskosten per plek
Onbewaakt zonder kap < 100 pl € 500,-
Onbewaakt zonder kap 100 - 200 pl € 450,-
Onbewaakt zonder kap > 200 pl € 400,-
Onbewaakt zonder kap etagerek (nieuw) (EO) € 450,-
Onbewaakt met kap etagerek (nieuw) (EKN) € 910,-
Onbewaakt met kap etagerek (ombouw) (EKO) * € 1.700,-
Onbewaakt met kap < 40 pl € 1.620,-
Onbewaakt met kap 40 - 79 pl € 1.270,-
Onbewaakt met kap 80-149 pl € 1.020,-
Onbewaakt met kap 150 pl en meer € 970,-
Kluis met kap € 3.290,-

Toelichting opbouw normkosten
De raming per locatie is in geval van normkosten opgebouwd uit het product van het aantal te 
realiseren klemmen maal normkosten. De normkosten voor standaard typen zijn opgebouwd uit de 
volgende posten (procentueel indicatief de waarden weergegeven):

1. engineeringkosten incl. leges, 5%
2. uren ProRail voor projectmanagement en financiële afhandeling, 10%
3. levering van spullen, 50%
4. civiele werkzaamheden, 20%
5. montage van spullen, 10%
6. toezicht op uitvoering 5%

Er zit verschil in normkosten per grootte van locatie omdat de prijs afhankelijk is van het aantal op 1 
locatie te bouwen plekken. Denk hierbij aan het zwaarder doordrukken van kosten die je sowieso 
maakt over het aantal plekken. Voorbeelden hiervan: aansluiten energie tbv verlichting, algemene 
kosten aannemer (keet etc), kosten aanwijs en dergelijke. Prijs is dus ook afhankelijk van het aantal 
klemmen op 1 locatie, en niet alleen van totale aantal op een station. Prijsvoordelen over meerdere 
stations zijn er dan dus ook niet.

Normkosten zijn landelijke gemiddelden en omvatten geen grote bijzonderheden zoals omvangrijk 
kabels en leidingen verleggen, kerende constructies moeten aanbrengen zoals bijvoorbeeld 
damwanden, paalfunderingen en bodemsaneringen.
Mochten dit soort gevallen zich voordoen dan volstaan de normkosten niet voor dat specifieke project.
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Bijlage 2:
Informatie omtrent de 
Voorwaarden bij Impuls Fiets

Versie: 5.1
Datum: 12 december 2018

Het aantal treinreizigers dat de fiets als voor- en/of natransportmiddel gebruikt stijgt nog steeds. 
Om de groei in het fietsgebruik te faciliteren en de ontstane tekorten weg te werken, worden 
vanuit het programma Actieplan Fietsparkeren op basis van co-fmanciering fietsenstallingen bij 
stations aangelegd. Inzet van dit programma, uitgevoerd door ProRail, is om in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (lenW) de kwantiteit en kwaliteit van de 
fietsparkeerplaatsen op de stations te verbeteren.

Vanuit lenW zijn voorwaarden gesteld aan het de Impuls Fiets gelden als vervolg op het Actieplan 
Fietsparkeren. De belangrijkste voorwaarden zijn in dit memo uiteengezet. De volledige 
voorwaarden en informatie zijn opgenomen in;

• De uitvraagbrief van lenW aan regio's met kenmerk IENW/BSK-2018/121234 betreffende 

uitvraag projecten fietsroutes en fietsparkeren bij stations + bijlagen
• De kamerbrief d.d. 12 juni 2018 betreffende Ambities Fiets met kenmerk IENW/BSK- 

2018/109267

• Opdrachtbrief aan ProRail d.d. 26 november 2018 met kenmerk IENW/BSK-2018/251107 

met verzoek tot opstellen Plan van Aanpak Impuls Fiets middelen als voorloper op de 
formele subsidiebeschikking van het Rijk aan ProRail

• De te beschikken subsidie aan ProRail

Voor het digitaal raadplegen van de kamerstukken zie: overheid.nl/overheidsinformatie/officiële 

bekendmakingen.

Spelregels en voorwaarden die van toepassing zijn op een stallinglocatie om in aanmerking te 
komen voor een rijksbijdrage:

a) De rijksbijdrage wordt vastgesteld op basis van de door ProRail gehanteerde normbedragen 

voor gangbare oplossingen.
b) Lokaal maatwerk is mogelijk. Extra eisen en wensen van lokale overheden dienen door de 

partijen zelf gedragen te worden.
c) Kosten van beheer en instandhouding worden naar rato van investeringskosten verdeeld. Dit 

geschiedt op basis van een voor de stalling opgestelde businesscase gebaseerd of op de 
vigerende door ProRail vastgestelde normbedragen. Lokale cofinanciering op beheer en 
onderhoud is niet vereist wanneer standaard maaiveld oplossingen aan worden gelegd.

d) lenW draagt niet bij aan de kosten voor bewaking en handhaving van fietsenstallingen op 

stations.
e) De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving buiten de stalling en maakt afspraken met 

de exploitant over de handhaving in de bewaakte stallingen. De gemeente zal uitvoering
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geven aan het aanpakken van weesfietsen conform het (herziene) Handboek 
Weesfietsenaanpak, september 20121.

f) Er vindt geen dubbele financiering plaats. Dat wil zeggen dat voor stallingen die onderdeel uit 
maken van projectafspraken geen aanvullende financiering vanuit het budget van het 
Programma Fiets wordt verleend, tenzij blijkt dat de projectscope onvoldoende is en 
uitbreiding of aanvulling benodigd is.

g) Cofinanciering vanuit lenW heeft betrekking op extra benodigde capaciteit. Indien 
capaciteitsuitbreiding enkel mogelijk is door een vervangingsinvestering (met opoffering van 
bestaande capaciteit), dient goedkeuring verkregen te worden in de Stuurgroep Actieplan 

Fietsparkeren waarin lenW, ProRail en NS vertegenwoordigd zijn.
h) Om in aanmerking te komen voor cofinanciering dient er sprake te zijn van een aantoonbaar 

capaciteitstekort. Daarvan is alleen sprake als de bestaande capaciteit aantoonbaar optimaal 
wordt benut. De lokale overheid voert hiertoe een actief handhavingsbeleid, eventueel in 
combinatie met stallingsduurbeperking, beprijzing en/of tariefdifferentiatie.

i) Voor de nieuw aan te leggen fietsparkeercapaciteit geldt opnieuw een opgave om efficiënte 

benutting te borgen.
j) Basisinzet voor het aantal te realiseren fietsparkeerplaatsen is de meest recente prognose van 

ProRail.
k) Bij stallingsvoorzieningen wordt een sluitende integrale business case overlegd waarin door 

gemeente, NS en ProRail wordt omschreven hoe aanleg, bewaking (indien van toepassing), 
beheer en handhaving ter hand worden genomen. De herkomst en bestemming van gelden is 
hierin voorde komende 10 jaar weergegeven en belegd.

l) Bij complexe situaties wordt in de voorbereidende (varianten-) studie standaard het meest 
sobere en doelmatige ontwerp als referentieontwerp opgenomen. Op het sobere en doelmatige 
ontwerp wordt de rijkssubsidie van maximaal 40% gebaseerd.

m) Een subsidie op de voorbereidingskosten geeft geen recht op een vervolgsubsidie op de 
realisatiekosten.

n) Op elk station, waar overwegend betaald stallen wordt aangeboden, dient op maximaal 400 
meter afstand van het station de mogelijkheid te bestaan de fiets gratis te stallen, al dan niet 
met tariefdifferentiatie en/of stallingsduurbeperking.

o) Op de aanleg van fietsenstallingen is het vigerende OVS van ProRail van toepassing.
p) Wanneer op een station een bewaakte fietsenstalling aanwezig is, vindt de uitbreiding van 

onbewaakte voorzieningen in principe onoverkapt plaats.
q) Waar mogelijk dient de betalingsbereidheid van de fietser benut te worden. Bijvoorbeeld bij 

introductie van het eerste 24 uur gratis-regime of van het Zelfservice Fietsenstallingconcept.

1
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/HandboekWeesfietsenaanpakseptembe
r2012[l].pdf


