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Over dit document 
 

Deze handleiding bij de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2023 is 

bedoeld voor aanvragers van subsidie voor een infrastructureel project, en biedt een handreiking bij het 

opstellen en indienen van een kansrijke subsidieaanvraag. Aan de informatie en eventuele onjuistheden 

in deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend; de tekst van de uitvoeringsregeling zelf is 

leidend. Ziet u een tegenstrijdigheid tussen deze handleiding en de regeling zelf? Geef dit s.v.p. door via 

onderstaand e-mailadres.  

 

Versie 1  – 25/01/2023   |  contact: kleine-infra@noord-holland.nl  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de uitvoeringsregeling🡭 

Naar het subsidieloket🡭 

mailto:kleine-infra@noord-holland.nl
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/K/Kleine_Infrastructuur_Noord_Holland_subsidie
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1. Belangrijke definities  

 

Voor de volledige lijst met definities zie artikel 1🡭 van de regeling.  

 

CROW-aanbevelingen Alle informatie omtrent infrastructuur in de kennisbank CROW🡭.  

Doorfietsroute Een fietsroute waarvoor het tracé als doorfietsroute is vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De tracés van doorfietsroutes staan 

in deze kaartviewer (RHDHV)🡭.  

Duurzaamheid Reductie van negatieve effecten op het klimaat.  

Duurzaam uitgevoerde 

maatregelen 

Maatregelen binnen het project die zonder kwaliteitsverlies zorgen voor 

minder negatieve klimaateffecten door de realisatie en het resultaat van het 

project dan conventionele uitvoering. 

Fietspad Een vrijliggende fietsvoorziening voorzien van bord G11, G12a of G13 op 

grond van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inclusief de 

fundering en de verharding, bijbehorende civiele kunstwerken, 

verkeersvoorzieningen, smart mobility-maatregelen, bewegwijzering en 

openbare verlichting 

Fietsstraat Een straat met gemengd verkeer die conform de Aanbevelingen Fietsstraten 

2019🡭 van het CROW wordt vormgegeven, of een straat met een 

maximumsnelheid van 30 km/uur met één of meerdere fietsstroken met een 

minimale breedte van 190 cm, inclusief de fundering en de verharding en 

bijbehorende civiele kunstwerken, verkeersvoorzieningen, smart mobility-

maatregelen, bewegwijzering en openbare verlichting.  

Faunavoorzieningen Maatregelen uit de Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 2021🡭. 

Ontwerptoets 

verkeersveiligheid 

Een door een onafhankelijk en deskundig adviseur uitgevoerde toets op het 

ontwerp op verkeersveiligheidsaspecten aan de hand van de standaard 

onderdelen binnen de Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet🡭 

(VVA). 

Regionaal fietsnetwerk Het netwerk van regionale fietsroutes en doorfietsroutes, zoals vastgesteld 

in de Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027🡭, en weergegeven in de 

kaartviewer🡭 . De doorfietsroutes binnen het regionaal fietsnetwerk staan in 

deze aparte kaartviewer (RHDHV)🡭.  

Smart mobility-

maatregelen 

Fysieke maatregelen in of op de weg, verkeersvoorzieningen of in 

wegkantsystemen die het mogelijk maken digitale verkeers- en andere 

informatie te verzamelen of te communiceren met de weggebruiker.  

SSK-2018 De Standaardsystematiek voor Kostenramingen van het CROW waarvoor de 

definities worden toegelicht in de Kennismodule Kostenmanagement🡭 

(2018).  

Infrastructuur met een 

ontsnipperingsopgave 

Wegen, voetpaden, fietspaden en fietsstraten waar plaatsing van 

faunavoorzieningen of faunavriendelijke maatregelen wenselijk is. Het gaat 

hier om de infrastructuur die de gebieden en verbindingszones van het 

Natuurnetwerk Nederland doorsnijden, zoals weergegeven in de 

kaartviewer🡭. 

Weg De fundering en de verhardingen van autorijbanen, busbanen en -

haltehavens, met de daarbij bijbehorende civiele kunstwerken, 

verkeersvoorzieningen, parkeerplaatsen, fietsenstallingen, 

verkeersregelinstallaties, smart mobility-maatregelen, bewegwijzering en 

openbare verlichting. Fietsstraten behoren binnen deze regeling niet tot de 

categorie ‘weg’. 

 

  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://kennisbank.crow.nl/kennismodule
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db0122c98ab04ee0bca66d95cb215e45
https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsberaadnotitie-Aanbevelingen-fietsstraten-binn
https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsberaadnotitie-Aanbevelingen-fietsstraten-binn
https://ontsnippering.nl/ontsnippering/bibliotheek/
https://dtvconsultants.nl/wp-content/uploads/Handleiding-Verkeersveiligheidsaudit_DTV-Consultants.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Beleid/Actieagenda_Actieve_Mobiliteit_2022_2027.pdf
https://geoapps.noord-holland.nl/app/kleine_infrastructuur
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db0122c98ab04ee0bca66d95cb215e45
https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-kostenmanagement
https://geoapps.noord-holland.nl/app/kleine_infrastructuur
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2. Achtergrond en doel van de subsidieregeling 

 

2.1. Hoofddoelen 

Deze regeling kent twee hoofddoelen:  

 

• Verbeteren verkeersveiligheid: De provincie geeft samen met gemeenten en maatschappelijke 

partijen in Noord-Holland uitvoering aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030🡭 

(SPV2030). Het gezamenlijke doel: nul verkeersslachtoffers in 2050. De Noord-Hollandse aanpak 

is opgenomen in de Opgave verkeersveiligheid Noord-Holland 2030🡭. Veilige infrastructuur 

blijft hierin een belangrijke pijler. De ruime meerderheid van de verkeersongevallen gebeurt in 

Nederland op lokale wegen. 

 

• Verbeteren regionaal fietsnetwerk: Daarnaast levert de subsidieregeling een bijdrage aan de 

provinciale ambitie een aaneengesloten, fijnmazig, hoogwaardig en veilig regionaal fietsnetwerk 

te realiseren. Daarbij is nadrukkelijke aandacht voor fietsroutes naar en rond knooppunten van 

het openbaar vervoer en scholen. Op de belangrijkste regionale verbindingen moet bovendien 

een netwerk van hoogwaardige en comfortabele doorfietsroutes ontstaan. De provincie geeft de 

laatste jaren steeds meer aandacht aan de fiets, en dat is onder andere terug te vinden in de 

Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027🡭.  

 

 

Figuur 1. Hoofddoelen en randvoorwaarden UVR kleine infrastructuur 2023 

 

2.2. Randvoorwaarden en kansen 

Sinds 2021 wordt bij aanvragen extra gelet op andere belangrijke beleidsdoelen van de provincie Noord-

Holland. Aanvragers van subsidie worden daarom actief gestimuleerd extra aandacht te besteden aan 

duurzaamheid en biodiversiteit binnen het infrastructurele project. Zo worden bij  de beoordeling van 

de infrastructurele projecten gelet op de bijdragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen en het 

ontsnipperen van Noord-Hollandse natuurgebieden. Daarnaast vormt ook het garanderen van de 

doorstroming van het openbaar busvervoer een randvoorwaarde in de subsidieregeling. 

  

 

  

https://www.kennisnetwerkspv.nl/Over-SPV/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Documenten/Opgave_Verkeersveiligheid_Noord_Holland_2030_PDF_2494_kB
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets
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3. Subsidiabele activiteiten en kosten 

 
Voor de grote infrastructurele projecten kan geen subsidie worden aangevraagd: projecten met 

subsidiabele kosten groter dan 3,5 miljoen euro komen niet in aanmerking voor subsidie binnen deze 

regeling (art.3 tweede lid🡭). De regeling is immers bedoeld voor ‘kleine’ infrastructurele projecten.  

 

3.1. Subsidiabele activiteiten 

In figuur 2 staan de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Een project kan uit een of 

meerdere van de vier activiteiten bestaan, maar dient wel onderdeel te zijn van één opdracht (gunning) 

aan een uitvoerende partij.  

 

 

Figuur 2. Subsidiabele activiteiten binnen een project 

 

A. Aanleggen of aanpassen van wegen en voetpaden (alle routes) ter verbetering van de 

verkeersveiligheid (art.3 eerste lid onder a🡭)– Straten en wegen met gemengd verkeer (al dan niet 

met fietsstroken, maar niet ingericht als fietsstraat) en voetpaden vallen onder deze categorie. Op dit 

type infrastructuur zijn alleen maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid subsidiabel, en 

wel met een subsidie van 55 procent van de subsidiabele kosten.  

 

B. Aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten (alle routes) ter verbetering van de 

verkeersveiligheid (art.3 eerste lid onder b🡭) Maatregelen op fietspaden en fietsstraten buiten het 

regionaal fietsnetwerk ter verbetering van de verkeersveiligheid vallen onder deze categorie. Deze 

activiteit rekenen op een subsidie van 75 procent van de subsidiabele kosten. Indien het project 

gesitueerd is op een regionale fietsroute of doorfietsroute, dan valt het project in alle gevallen onder 

activiteit C (regionale fietsroute) of D (doorfietsroute). 

 

C. Aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten op regionale fietsroutes ter verbetering 

van het regionaal fietsnetwerk (art.3 eerste lid onder c🡭) – Het regionaal fietsnetwerk🡭 bevat alle 

fietsverbindingen met een regionale functie (zowel regionale fietsroutes als doorfietsroutes). Als een 

wegbeheerder een regionale fietsroute binnen het regionaal fietsnetwerk aanpakt, en daar het 

fietscomfort en de fietsveiligheid verbetert, kunnen deze activiteiten rekenen op een subsidie van 75 

procent van de subsidiabele kosten. Routes die nu geen deel uitmaken van dit netwerk vallen niet 

onder deze subsidiecategorie, tenzij kan worden aangetoond dat de route logischerwijs onderdeel zou 

moeten zijn van het regionaal fietsnetwerk, bijvoorbeeld omdat de route een nieuwe regionale 

verbinding biedt of een bestaande regionale verbinding vervangt. Zie ook par. 4.2 voor meer info over 

de aanvullende ontwerpeisen voor regionale fietsroutes. Indien het project gesitueerd is op een 

regionale fietsroute, dan valt het project in alle gevallen onder deze activiteit (en niet onder activiteit 

B).  

 

D. Aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten op doorfietsroutes ter verbetering van 

het regionaal fietsnetwerk (art.3 eerste lid onder d🡭) – Naast regionale fietsroutes bestaat het 

regionaal fietsnetwerk ook uit extra comfortabele doorfietsroutes, die aan enkele specifieke 

aanvullende eisen moeten voldoen (zie par. 4.2). De tracés zijn weergegeven in deze kaartviewer 

(RHDHV)🡭. Activiteiten die behoren tot deze categorie kunnen rekenen op een subsidie van 90 procent 

van de subsidiabele kosten.  

 

E. Laten uitvoeren van een ontwerptoets verkeersveiligheid (art.3 eerste lid onder e🡭) – Indien het 

wegontwerp van wegen, fietsstraten en voetpaden niet conform CROW-aanbeveling is, kan met een 

ontwerptoets alsnog de verkeersveiligheidswinst worden aangetoond. Uit de ontwerptoets moet 

ondubbelzinnig blijken dat de verkeersveiligheid met het voorliggend ontwerp verbetert (zie hoofdstuk 

6). De ontwerp-toets is subsidiabel voor 55 procent van de kosten, met een maximum van 5.000 euro 

subsidie. Let op: het is niet mogelijk een subsidieaanvraag te doen voor alleen een ontwerptoets. Deze 

moet altijd gepaard gaan met een project, of met andere woorden: met activiteiten die vallen onder A 

t/m D.  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://geoapps.noord-holland.nl/app/kleine_infrastructuur
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db0122c98ab04ee0bca66d95cb215e45
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db0122c98ab04ee0bca66d95cb215e45
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
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3.2. Subsidiabele kosten 

Niet alle kosten die worden gemaakt ten behoeve van het project vallen onder de subsidiabele kosten. 

In figuur 3 wordt hiervan een overzicht gegeven. Hierbij wordt uitgegaan van de Standaard Systematiek 

Kostenramingen 2018 (SSK-2018). Meer informatie over SSK-2018, inclusief definiëring van de 

kostensoorten en kostenkengetallen staat in de Kennismodule Kostenmanagement van het CROW. Zie 

verderop in deze handleiding voor nadere instructie bij het invullen van het begrotingsformat.  

 

Kosten die volledig vallen onder de subsidiabele kosten: 

• De benoemde directe bouwkosten (A1); 

• Van de overige bijkomende kosten vallen alleen de kosten voor het verleggen kabels en 

leidingen (K&L) onder de subsidiabele kosten (A4);  

• De ontwerptoets verkeersveiligheid (buiten SSK-2018) tot ten hoogste 10.000 euro. 

 

Kosten die deels vallen onder de subsidiabele kosten: 

• De nader te detailleren directe kosten (B1 + B4) tot ten hoogste 10 procent van alle 

subsidiabele benoemde directe kosten (A1 + A4); 

• De indirecte kosten (C1 + C4) tot ten hoogste 20 procent van alle subsidiabele directe kosten 

(A1 + A4 + B1 + B4).  

 

Kosten die niet vallen onder de subsidiabele kosten: 

• De kosten die hierboven niet zijn genoemd zijn niet subsidiabel. Het gaat hierbij onder andere 

om saneringskosten, kosten voor beheer of onderhoud, engineeringskosten, overige 

bijkomende kosten (m.u.v. kabels en leidingen), vastgoedkosten en de risicoreservering.  

 

 

 

Figuur 3. Subsidiabele kosten (SSK-2018🡭) 

 

Combineren met andere subsidies 

De subsidie vanuit deze regeling voor een project kan worden gecombineerd met subsidie vanuit andere 

subsidieregelingen, bijvoorbeeld vanuit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid🡭. Dat kan tot 90 

procent van de subsidiabele kosten (art.10 vierde lid🡭). Tijdens de behandeling van een dergelijke 

aanvraag wordt het berekende subsidiebedrag indien nodig gecorrigeerd totdat het totaal aan subsidies 

90 procent van de subsidiabele kosten bedraagt. Dat betekent dus ook dat bij subsidieaanvragen alleen 

voor doorfietsroutes geen mogelijkheid is tot stapelen, omdat over deze activiteit al 90 procent subsidie 

wordt verleend.  

 
🅐1

De benoemde directe kosten zijn de kosten voor de productie of levering van goederen of diensten, en 

aanwijsbaar aan deze goederen of diensten toe te rekenen (SSK-2018).   

🅑2
De nader te detailleren directe kosten zijn toeslag(en) voor voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte 

onderdelen van het ontwerp, of de aangenomen uitvoeringsmethode (SSK-2018).  

🅒 3

De indirecte kosten zijn kosten die gemaakt worden voor zaken die niet direct zijn toe te rekenen aan een van 

de specifieke onderdelen van een object. De indirecte bouwkosten (C1) vormen een optelsom van: eenmalige 

kosten, algemene bouwplaatskosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en bijdragen (SSK-2018).  

①4

De bouwkosten zijn kosten voor de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten (SSK-2018).  

②5

De engineeringskosten De kosten voor het ‘denkwerk’ op het gebied van de techniek en daarmee verband 

houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, juridische en economische aspecten. Tot 

deze post kunnen zowel de apparaatskosten van de opdrachtgever behoren (voor zover deze aan een asset worden 

toegerekend) als de kosten die door opdrachtnemers gemaakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om ontwerp 

en/of kwaliteitsbewaking, maar ook om bijvoorbeeld projectmanagement, contractmanagement en onderzoeken. 

(SSK-2018).  

③6

De vastgoedkosten zijn de kosten voor de verwerving van het vastgoed, eigendom/beheerrecht van terrein met 

eventueel hierop aanwezige bouwwerken (SSK-2018).  

④7

Onder de overige bijkomende kosten worden alle kosten verstaan die niet onder de bouwkosten, 

vastgoedkosten of engineeringkosten gerekend kunnen worden, maar wat wel tot de projectkosten behoren (SSK-

2018). Binnen deze categorie zijn alleen de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen subsidiabel. 

 🅐 
Benoemde 

directe kosten
1 

🅑 
Nader te 

detailleren
2

 

directe kosten 

🅒 
Indirecte 

kosten
3 

   

   

➝ Behoort volledig tot de subsidiabele kosten  

 

① Bouwkosten
4 A1 B1 C1   ➝ Behoort deels tot de subsidiabele kosten 

② Engineeringskosten
5 A2 B2 C2    

③ Vastgoedkosten
6 A3 B3 C3   ➝ Behoort niet tot de subsidiabele kosten 

④ Overige bijkomende kosten
7

(K&L) A4 B4 C4    

https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-kostenmanagement
https://investeringsimpulsspv.nl/
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
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4. Opstellen van de subsidieaanvraag 

 

4.1. Het subsidieaanvraagformulier 

Het subsidieaanvraagformulier op het subsidieloket is één van de verplichte documenten in de 

subsidieaanvraag. Gebruik het juiste formulier, afhankelijk van de wijze van verzending (digitaal via 

eHerkenning of per post). Bovenin het subsidieaanvraagformulier is aangegeven welke documenten 

onderdeel behoren te zijn van de subsidieaanvraag. 

 

4.2. Het ontwerp 

De provincie beoordeelt aanvragen aan de hand van de landelijk afgesproken ontwerpstandaarden zoals 

vastgelegd in de verschillende kennismodules in de online kennisbank🡭 van het CROW (‘CROW-

aanbevelingen’). Daarbij zijn de meest recente aanbevelingen leidend. De onderwerpen in de kennis-

bank zijn zeer uiteenlopend. Binnen de kennismodules zijn bij de onderbouwing van keuzes in het 

wegontwerp de volgende onderwerpen in het bijzonder relevant: 

 

• ASVV 2012 (voor alle wegen binnen de kom) 

• Handboek wegontwerp (voor alle wegen buiten de kom) 

• Handboek verkeersveiligheid 

• Ontwerpwijzer fietsverkeer (voor fietsvoorzieningen) 

• Inspiratieboek snelle fietsroutes (voor doorfietsroutes) 

• Aanbevelingen voor fietsstraten binnen de kom en buiten de kom 

• Geactualiseerde aanbevelingen voor de breedte van fietspaden (2022) 

• Aanbevelingen voor fiets- en kantstroken 

• Wegontwerp voor openbaar vervoer 

 

Over de toepassing van de ontwerpstandaarden in deze publicaties is brede overeenstemming, en de 

verkeersveiligheidseffecten zijn bewezen. De provincie heeft zodoende de garantie dat de middelen 

zorgen voor verbetering van de verkeersveiligheid. Het gebruik van deze criteria zorgt er bovendien voor 

dat ingediende wegontwerpen eenduidig (en dus eerlijk) kunnen worden beoordeeld. Een deel van die 

ontwerpstandaarden is wettelijk vastgelegd, andere zijn landelijk wel uitdrukkelijk de standaard maar 

staan niet in de wet. Denk hierbij aan de minimale breedte van een fietspad. Ook dergelijke standaarden 

worden gebruikt in de beoordeling. Let op: zorg ervoor dat de maten en de schaal op de kaart leesbaar 

zijn, het ontwerp een duidelijke legenda bevat, en voorzien is van relevante dwarsprofielen. Daarnaast 

is ook van belang beschikbare gegevens over de verwachte verkeersintensiteiten (weg-/fietsverkeer) te 

benoemen die relevant zijn om te beoordelen welke ontwerpstandaarden (CROW) van toepassing zijn. 

 

Toetsing aan CROW-aanbevelingen 

Als het wegontwerp niet voldoet aan de ontwerpstandaarden (CROW-aanbevelingen) is dat een reden tot 

weigering. Landelijke ontwerpstandaarden sluiten op onderdelen echter niet op alle situaties aan. Om 

toch de verkeersveiligheid op deze wegen met subsidie te kunnen verbeteren, is de ontwerptoets 

verkeersveiligheid geïntroduceerd. De ontwerptoets is alleen in te zetten bij projecten op wegen, 

voetpaden en fietsstraten (zie verder: hoofdstuk 6). Indien het ontwerp van wegen, voetpaden en 

fietsstraten niet voldoet aan de CROW-aanbevelingen, en verkeersveiligheidswinst ook niet kan worden 

aangetoond met een ontwerptoets, is dat reden tot weigering van subsidie (art.8, onder g, sub II🡭). Bij 

het aanleggen of aanpassen van fietspaden is echter geen mogelijkheid om af te wijken van de CROW-

aanbevelingen, en heeft het toevoegen van een ontwerptoets verkeersveiligheid (zie hoofdstuk 6) dan 

ook geen meerwaarde bij de beoordeling. Afwijken van CROW-aanbevelingen bij aanleg of aanpassing 

van fietspaden is reden tot weigering van subsidie (art.8, onder g, sub I🡭).  

 

Aanvullende kwaliteitseisen aan het regionaal fietsnetwerk 

Voor de categorieën C (regionale fietsroutes) en D (doorfietsroutes) worden de maatregelen náást de 

CROW-aanbevelingen ook getoetst aan de breedtes uit de Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027🡭. 

Voor categorie C (regionale fietsroutes) staan deze in tabel 1 hieronder, en voor categorie D 

(doorfietsroutes) in tabel 2. Deze zijn veelal breder dan de door het CROW voorgeschreven 

minimumbreedtes. Uitgangspunt bij de beoordeling zijn de streefbreedtes uit onderstaande tabellen. 

Indien om welke reden ook niet aan deze streefmaten kan worden voldaan, dient dit in de 

subsidieaanvraag goed te onderbouwd te worden waarom in het ontwerp de minimumbreedtes worden 

toegepast. Indien van onderstaande breedtes wordt afgeweken, kan dat een reden zijn tot weigering van 

subsidie (art.8 onder g, sub III🡭). Indien in voorkomende gevallen de minimumbreedtes uit de meest 

actuele CROW-aanbevelingen breder zijn dan die in onderstaande tabellen, dan worden de CROW-

breedtes toegepast bij de beoordeling.  

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/K/Kleine_Infrastructuur_Noord_Holland_subsidie
https://kennisbank.crow.nl/kennismodule
Daaronder%20staan%20naam%20en%20handtekening%20van%20de%20uitvoerend%20adviseur%20en%20datering.
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Beleid/Actieagenda_Actieve_Mobiliteit_2022_2027.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
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Tabel 1. Streef- en minimumbreedte fietspaden op regionale fietsroutes 

Bron: Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027 (p. 24) 

 

 

Tabel 2. Streef- en minimumbreedte fietspaden en fietsstraten op doorfietsroutes  

Bron: Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027 (p. 22) 

 

 

4.3. Duurzaamheid 

Infrastructurele projecten zorgen voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Klimaatvriendelijk realiseren heeft 

dus direct een positieve klimaatimpact. Daarom worden de projecten gestimuleerd om ambitie te tonen 

op dit gebied. Subsidie kan worden geweigerd indien haalbare duurzaamheidsmaatregelen zonder goede 

motivatie achterwege blijven (art.8 onder i🡭). ‘Duurzaamheid’ in de regeling wordt afgebakend met de 

definitie: de reductie van negatieve effecten op het klimaat (art.1 onder h🡭).  

 

Met duurzaam uitgevoerde maatregelen doelen we op maatregelen binnen het project die zonder 

kwaliteitsverlies zorgen voor minder negatieve klimaateffecten door de realisatie en het resultaat van het 

project dan conventionele uitvoering. Met ‘conventionele uitvoering’ doelen we op een gebruikelijke 

wijze waarop maatregelen worden getroffen, zonder noemenswaardige inspanningen op het vlak van 

duurzaamheid. Enkele voorbeelden van duurzaam uitgevoerde maatregelen zijn het toepassen van 

duurzaam asfalt, het inzetten van schoner of elektrisch materieel en het gebruik van duurzame 

brandstoffen. Daarnaast wordt ook toepassing van materialen die aantoonbaar een langere levensduur 

kennen beschouwd als duurzaam.   

 

In de beoordeling van het aspect duurzaamheid vormt de verkeersveiligheid een randvoorwaarde. Bij 

fietsoversteken wordt bijvoorbeeld rood asfalt vereist vanwege de verkeersveiligheid. Een wellicht 

duurzamer alternatief dat hiervan afwijkt is in dat geval dus niet de bedoeling. We vragen een inspanning 

van aanvragers om duurzaamheidskansen te benutten. In de eerste plaats dienen de duurzaam 

uitgevoerde maatregelen te worden gemarkeerd in het begrotingsformat (zie ook paragraaf 4.6). Neem 

de duurzaam uitgevoerde maatregelen uit het begrotingsformat over in de tabel bij vraag 13 in het 

subsidieaanvraagformulier, en voeg per maatregel een motivatie toe waarom de maatregel kan worden 

beschouwd als duurzaam. In vraag 14 van het aanvraagformulier is ruimte om toe te lichten welke andere 

keuzes er binnen het project zijn gemaakt om klimaatwinst te boeken. Denk hierbij aan het achterwege 

laten van (klimaatbelastende) maatregelen en het sparen of toevoegen van beplanting. Mocht binnen het 

project geconcludeerd worden dat duurzaam uitgevoerde maatregelen niet haalbaar zijn binnen het 

project, dan moet u hiervan een goed onderbouwde motivatie geven bij vraag 15.      

 

4.4. Smart mobility 

Er zijn steeds meer digitale toepassingen beschikbaar die direct of indirect bijdragen aan de 

verkeersveiligheid of de fietsbereikbaarheid. Binnen deze subsidieregeling is de ‘hardware’ subsidiabel. 

Daarmee wordt bedoeld: de fysieke, locatiegebonden maatregelen in de openbare ruimte, en dus niet de 

benodigde digitale infrastructuur als geheel. 

 

Een voorbeeld van dergelijke digitale toepassingen is het detecteren of monitoren van fietsers nabij 

verkeerslichten via radar, detectielussen of smartphonedata. Hiermee kan het verkeerslicht de wachttijd 

voor de fiets verkorten of voor een groene golf voor fietsers zorgen. Daarnaast zorgt betrouwbare en 

actuele verkeersinformatie ervoor dat verkeersdeelnemers veiliger gebruik kunnen maken van de 

infrastructuur. Door de actuele situaties op straat te communiceren met weggebruikers wordt gezorgd 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Beleid/Actieagenda_Actieve_Mobiliteit_2022_2027.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Beleid/Actieagenda_Actieve_Mobiliteit_2022_2027.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
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voor minder zoekverkeer in de stad. Denk hierbij aan informatie over laden en lossen, beschikbare 

parkeervoorzieningen en actuele regels binnen milieuzones. Zoekverkeer rondom bestemmingen ligt op 

dit moment tussen de 20 en 30 procent van de gereden kilometers. Door toepassing van smart mobility-

maatregelen neemt de verkeersdruk binnen de bebouwde kom af. Dit is gunstig voor de verkeers-

veiligheid en zorgt voor fietsvriendelijkere kernen. 

 

Ook informatie over de verkeersregels op de weg, zoals de geldende maximumsnelheid of andere 

geboden of verboden kunnen zorgen voor veiliger rijgedrag. Door nieuwe Europese regels worden 

voertuigen vanaf 2023 verplicht uitgerust met rijtaak-ondersteunende systemen. Intelligente 

snelheidsassistentie (ISA) is hier een voorbeeld van. Hiervoor is in de openbare ruimte zowel hardware 

(fysieke bebording) als software (digitale informatiesystemen) nodig om met deze systemen in 

voertuigen te kunnen communiceren. 

 

4.5. Biodiversiteit 

Sommige infrastructuur (weg- en fietsinfrastructuur) versnipperen 

leefgebieden van diersoorten, en hebben dus een negatieve invloed op 

de biodiversiteit in Noord-Holland. Ontsnipperende maatregelen 

(faunavoorzieningen) heffen die barrièrewerking (gedeeltelijk) op. Het 

ontsnipperen van natuur is een belangrijke ambitie van de provincie, 

en daarom wordt hier binnen deze subsidieregeling ook op gelet. Het 

gaat hier alleen om zogenoemde infrastructuur met een 

ontsnipperingsopgave. Dat zijn wegen, voetpaden, fietspaden of 

fietsstraten die het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of de 

verbindingszones daartussen doorsnijden en nog geen passende 

faunapassages bevatten. De infrastructuur waar dit speelt is 

weergegeven in de kaartviewer🡭.  

 

Aanvragen op routes met een ontsnipperingsopgave kunnen worden 

geweigerd indien de geplande maatregelen de infrastructuur 

onvoldoende faunapasseerbaar maken. Dat zal niet gebeuren indien er 

passende faunapassages reeds in of nabij het plangebied liggen. Ook 

wordt erop gelet dat binnen het NNN bijvoorbeeld faunavriendelijke 

verharding wordt toegepast, om wildaanrijdingen te voorkomen. Dit 

onderwerp wordt door ecologen van de provincie beoordeeld.  

 

De verschillende typen faunavoorzieningen staan in de Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 

2021🡭. Voor subsidieaanvragen voor wegen met een ontsnipperingsopgave raden wij aan (ruim) 

voorafgaand aan indiening van de aanvraag een voorgesprek met adviseurs van de provincie te voeren. 

In het voorgesprek kunnen de geplande faunavoorzieningen worden besproken. Geef daarbij in het 

webformulier aan dat het om een weg met een ontsnipperingsopgave gaat, zodat de betreffende adviseur 

kan worden uitgenodigd voor het voorgesprek. 

 

4.6. Het begrotingsformat invullen 

Essentieel onderdeel van de subsidieaanvraag is de projectbegroting. Sinds 2022 dienen 

subsidieaanvragers de begroting in het door de provincie ontwikkeld Begrotingsformat kleine 

infrastructuur aan te leveren. Dat is te vinden op het subsidieloket🡭. De systematiek van het 

begrotingsformat is SSK-2018, te vinden in de Kennismodule Kostenmanagement (CROW). Het 

begrotingsformat is een Excelbestand, en bestaat uit drie tabbladen. Subsidieaanvragers hoeven alleen 

het eerste tabblad in te vullen. Is er al een SSK-raming gemaakt, bijvoorbeeld door een extern bureau, 

dan kunnen de onderdelen eenvoudig worden geknipt en geplakt in het begrotingsformat.  

 

Verzoek: dient u uw subsidieaanvraag per post in, verzend het ingevulde begrotingsformat dan in 

dezelfde week separaat in Excel-bestandsformaat naar kleine-infra@noord-holland.nl. Omdat een 

subsidieaanvraag compleet moet zijn, dient een afgedrukt exemplaar van tabblad 1 en 3 ook te worden 

toegevoegd aan de postzending. Zorg er daarbij voor dat er geen kolommen wegvallen op de pagina.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Infrastructuur met een 

ontsnipperingsopgave (zie kaartviewer🡭).  

https://geoapps.noord-holland.nl/app/kleine_infrastructuur
https://ontsnippering.nl/ontsnippering/bibliotheek/
https://ontsnippering.nl/ontsnippering/bibliotheek/
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/K/Kleine_Infrastructuur_Noord_Holland_subsidie
mailto:kleine-infra@noord-holland.nl
https://geoapps.noord-holland.nl/app/kleine_infrastructuur
https://geoapps.noord-holland.nl/app/kleine_infrastructuur
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Tabblad 1: Raming met kostenposten 
 

 
 

Het eerste tabblad is het enige tabblad waar subsidieaanvraag zelf bewerkingen in moeten maken. Alleen 

de witte cellen hoeven te worden ingevuld. In de eerste plaats dienen de benoemde directe bouwkosten 

en de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen (overige bijkomende kosten) zo volledig 

mogelijk te worden opgesomd. Geef iedere maatregel/kostenpost:  

   ➀  Een unieke code.  

   ➁  Een duidelijke en bondige omschrijving van de maatregel/kostenpost.  

   ➂  De hoeveelheid (bijvoorbeeld: ‘100’). 

   ➃  De eenheid waarin de hoeveelheid moet worden gelezen (bijvoorbeeld: ‘m
3

’). Bij de 

 engineeringskosten kunnen alleen ‘euro’s’ worden ingevuld. 

   ➄  De gehanteerde eenheidsprijs (in het voorbeeld: ‘€33,55’ voor 1 m
3

). 

   ➅  Het type subsidiabele activiteit uit artikel 3 van de regeling (bijvoorbeeld categorie A). Dit kan 

door middel van een dropdown-menu worden aangegeven. Zie paragraaf 3.1 voor een beschrijving 

van de vier typen activiteiten.  

   ➆  Of de maatregel duurzamer dan conventioneel wordt uitgevoerd (ja/nee, via dropdown). De 

maatregelen waar ‘Ja’ wordt gekozen, dienen in de tabel onder vraag 13 in het 

subsidieaanvraagformulier te worden toegelicht (zie paragraaf 4.3).  

 

Ook de overige witte cellen dienen te worden ingevuld: dus ook de niet-subsidiabele kosten (mits van 

toepassing), zodat goed in beeld is wat de investeringskosten voor het project als geheel zijn. Met de 

button bovenin de pagina (‘Invoegen rijen direct benoemde bouwkosten’) kunnen extra rijen worden 

toegevoegd onder de benoemde directe bouwkosten, mocht het standaard aantal rijen niet voldoende 

zijn.  

 

Tabblad 2: Kostenoverzicht SSK 
 

 

Tabblad 2 geeft een samenvatting van de projectkosten conform SSK-2018. Aanvragers kunnen hier zelf 

niets invullen; de bedragen worden op basis van de ingevulde bedragen in tabblad 1 automatisch 
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ingevuld. In dit tabblad wordt onder andere duidelijk wat de totale investeringskosten ➀ voor het 

project zijn, inclusief de kosten voor de maatregelen die niet subsidiabel zijn binnen deze 

subsidieregeling. Dit bedrag dient te worden genoteerd in het dekkingsplan in het subsidieaanvraag-

formulier.  

 

Tabblad 3: Subsidieblad 
 

 

Tabblad 3 is min of meer gelijk aan het begrotingsformat 2022. In dit tabblad worden de subsidiabele 

kosten en het gevraagde subsidiebedrag berekend. Aanvragers kunnen hier zelf niets invullen; de 

bedragen worden op basis van de ingevulde bedragen in tabblad 1 automatisch berekend.  

 

De totale subsidiabele kosten ➀ mogen niet groter zijn dan 3,5 miljoen euro om in aanmerking te 

komen voor subsidie (art.3, tweede lid🡭). Het gevraagde subsidiebedrag ➁ moet worden genoteerd in 

het subsidieaanvraagformulier (pagina 1). De subsidiabele nader te detailleren kosten worden naar 

evenredigheid (zoals ingevuld in tabblad 1) verdeeld over de vier activiteiten (A, B, C en D) en zijn 

maximaal 10 procent van de subsidiabele benoemde directe kosten (art.9 eerste lid onder c🡭). De 

subsidiabele indirecte kosten ➂ worden in het format automatisch gemaximeerd op 20 procent van de 

subsidiabele directe kosten (art.9 eerste lid onder d🡭).  

 

  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
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5. De procedure: behandeling van subsidieaanvragen 

 

5.1. Doelgroep 

Beheerders of eigenaren met openbare wegen in de vijf Noord-

Hollandse regio’s die niet binnen het werkgebied van de 

Vervoerregio Amsterdam vallen kunnen een subsidieaanvraag 

indienen (art.2🡭 en figuur 5). De Vervoerregio Amsterdam heeft 

een eigen investeringsprogramma. Het project dient ook 

gesitueerd te zijn in Noord-Holland, buiten het werkgebied van 

de Vervoerregio Amsterdam.  

5.2. Volgorde van behandeling 

Het subsidieplafond 2023 ligt op 14 miljoen euro, en de 

indieningstermijn loopt van 7 februari tot en met 21 september 

2023. Evenals in voorgaande jaren worden subsidieaanvragen 

op volgorde van ontvangst in behandeling genomen. Hoe later 

het moment van indiening, hoe groter de kans wordt dat de 

subsidieaanvraag dus moet worden geweigerd vanwege het 

bereiken van het subsidieplafond. 

 

5.3. Verdeling van het subsidieplafond  

Ook dit jaar wordt gewerkt met deelplafonds. In figuur 6 is de 

verdeling van het subsidieplafond in deelplafonds (art.6🡭) 

schematisch weergegeven. Evenals in 2022 is de helft van het subsidieplafond opgedeeld in vijf 

regionale deelplafonds. De percentages per regionaal deelplafond zijn gesteld met een verdeelsleutel, 

gebaseerd op gegevens over ongevallen, demografie en infrastructuur. De andere helft van het 

subsidieplafond is ondergebracht in een algemeen deelplafond. Indien een regionaal deelplafond is 

bereikt, wordt dit algemeen deelplafond ingezet voor nieuwe subsidieaanvragen uit de betreffende regio. 

 

 

Figuur 6. Verdeling subsidieplafond in zes deelplafonds 

 

5.4. Procedure subsidiebehandeling 

Voor informatie over het aanvragen, de behandeling, bevoorschotting en vaststelling van de subsidie 

verwijzen wij naar het subsidieloket op Noord-Holland.nl.  

 

 

  

   
Naar het subsidieloket🡭 

Figuur 5. Bestuurlijke regio’s in Noord-Holland 

buiten de Vervoerregio Amsterdam.  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/K/Kleine_Infrastructuur_Noord_Holland_subsidie
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6. Het informele voorgesprek 

 

Wij bieden de mogelijkheid om een voorgesprek met ons te houden, voordat u de aanvraag indient. 

Hiermee kunt u uw aanvraag verbeteren. U kunt het gesprek aanvragen via het webformulier (zie 

onderstaande button). 

 

6.1. Inhoud van een voorgesprek 

Een voorgesprek vindt plaats met adviseurs van de provincie op het gebied van o.a. (afhankelijk van de 

aanvraag) verkeersveiligheid, fiets, smart mobility, ontsnippering en duurzaamheid. Tijdens dit gesprek 

kunnen de adviseurs toelichten hoe beoordeeld wordt, kan een eerste inschatting gemaakt worden van 

de kansrijkheid van een eventuele subsidieaanvraag voor het project, en kan worden meegedacht hoe 

het project kansrijker wordt in de beoordeling. Ook de kansen rond duurzaamheid, biodiversiteit 

(ontsnippering), smart mobility en OV kunnen gespreksonderwerpen zijn. 

 

6.2. In welke gevallen is een voorgesprek wenselijk? 

Het voorgesprek is voor alle aanvragen mogelijk, maar zal niet altijd nodig zijn. Aanvragers van de 

volgende typen projecten verzoeken wij nadrukkelijk om een voorgesprek aan te vragen. Het gaat om 

projecten: 

• met geschatte uitvoeringskosten van 250.000 euro of meer; 

• die aansluiten of kruisen met provinciale eigendommen (wegen, vaarwegen, terreinen); 

• waarvoor voorzien wordt dat een ontwerptoets verkeersveiligheid ingezet zal worden; 

• die gelegen zijn op het netwerk van doorfietsroutes; 

• die gelegen zijn op busroutes (OV); 

• die gelegen zijn op routes met een ontsnipperingsopgave. 

 

6.3. Een voorgesprek aanvragen 

Een voorgesprek kan worden aangevraagd via onderstaand webformulier. Let op: het indienen van dit 

webformulier wordt niet beschouwd als indiening van een subsidieaanvraag. Geef bij het aanvragen van 

een voorgesprek in het formulier duidelijk aan welke onderwerpen u graag wilt bespreken, zodat de 

juiste adviseurs voor het voorgesprek kunnen worden uitgenodigd. 

 

  

 

 

 

  

Vraag een voorgesprek aan 🡭 

https://formulieren.noord-holland.nl/pnh/aanvragen_voorgesprek_uitvoeringsregeling_kleine_infrastructuur
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7. De ontwerptoets verkeersveiligheid 

 

Voor subsidieaanvragen voor projecten op wegen, voetpaden en fietsstraten waarbij het wegontwerp niet 

voldoet aan de CROW-aanbevelingen🡭 wordt de mogelijkheid geboden de ontwerptoets verkeers-

veiligheid in te zetten (art.3 eerste lid onder e🡭). Daarin wordt onafhankelijk beoordeeld of het 

ingediende project voldoende bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Doel van de ontwerptoets 

verkeersveiligheid is het genereren van grondige analyse van de geplande situatie, aangevuld met een 

oordeel of de afwijkingen van de CROW-aanbevelingen gerechtvaardigd zijn, gelet op de effecten op de 

verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige situatie. 

 

7.1. In welke gevallen uitvoeren? 

Bij projecten op wegen, voetpaden en fietsstraten waarbij het wegontwerp niet voldoet aan de CROW- 

aanbevelingen is een ontwerptoets verkeersveiligheid nodig. De ontwerptoets kan voorafgaand aan 

indiening van een aanvraag worden uitgevoerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een voorgesprek. Na 

indiening van een aanvraag kan uit de beoordeling blijken dat het ontwerp niet voldoet aan de CROW-

aanbevelingen en een onafhankelijk oordeel door middel van een ontwerptoets nodig is. In dat geval 

wordt de aanvraag geweigerd. Als de indieningstermijn nog niet is verstreken kan de aanvraag inclusief 

ontwerptoets, opnieuw worden ingediend. Om weigering te voorkomen is het dus belangrijk om 

voorafgaand aan indiening goed in te schatten of een ontwerptoets nodig is. 

 

7.2. De inhoud 

De ontwerptoets bestaat uit twee hoofdstukken: Hoofdstuk 1 is gebaseerd op de Verkeersveiligheids-

audit onderliggend wegennet🡭 (VVA), waarbij het wegontwerp wordt getoetst aan de hand van de 

toetsonderdelen uit de VVA (horizontaal alignement; verticaal alignement, dwarsprofiel; knooppunten en 

aansluitingen; knooppunten en kruisingen; human factors). Hoofdstuk 2 bevat een beoordeling van de 

bevindingen, waarbij aan de hand van de bevindingen uit hoofdstuk 1 de volgende vraag wordt 

beantwoord:  

 

“Zorgt het voorliggende wegontwerp voor een zodanige verbetering van de verkeersveiligheid ten 

opzichte van de huidige situatie dat de gesignaleerde afwijkingen van de CROW-aanbevelingen in het 

wegontwerp gerechtvaardigd zijn?” 

 

Pas indien het antwoord op deze vraag zonder voorbehoud of nadere voorwaarden instemmend is, heeft 

de ontwerptoets meerwaarde in de beoordeling. Worden eerst nog condities gesteld, zorgt u dan eerst 

voor de benodigde aanpassingen, en laat de ontwerptoets hierop aanpassen.   

 

7.3. De uitvoerend adviseur 

De adviseur die de ontwerptoets uitvoert is aantoonbaar deskundig en onafhankelijk. Een gecertificeerd 

verkeersveiligheidsauditor is aan te raden. Het cv van de uitvoerend adviseur dient toegevoegd te worden 

aan de subsidieaanvraag. Een overzicht van auditors staat in het register van gecertificeerde 

verkeersveiligheidsauditors🡭. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de adviseur niet werkzaam is bij de 

organisatie van de subsidieaanvrager en dat de adviseur of zijn werkgever niet in een andere rol 

betrokken is bij het betreffende infrastructurele project. De onafhankelijkheid van de uitvoerend adviseur 

wordt bevestigd door een ondertekende verklaring van onafhankelijkheid, op een aparte pagina in het 

document. In de verklaring van onafhankelijkheid staat de volgende zin, met daaronder naam en 

handtekening van de uitvoerend adviseur en datering. 

 

“Ondergetekende opsteller van deze ontwerptoets verkeersveiligheid verklaart op geen enkele wijze 

betrokken te zijn, of zijn geweest, bij het infrastructurele project waarop deze ontwerptoets 

verkeersveiligheid betrekking heeft.”  

 

7.4. Kosten en subsidiëring 

De kosten van een ontwerptoets zijn relatief beperkt ten opzichte van de projectkosten, maar zorgen er 

wel voor dat de geïnvesteerde bedragen maximaal bijdragen aan een verkeersveilige nieuwe situatie. 

Afhankelijk van de omvang van het project liggen de kosten naar schatting tussen 2.000 en 10.000 euro. 

Deze kosten zijn subsidiabel (55%), met een maximale subsidie van 5.000 euro. Specificeer de totale 

kosten voor de ontwerptoets in tabblad 1 van het begrotingsformat. De ontwerptoets is alleen 

subsidiabel als deze betrekking heeft op de subsidiabele activiteiten op wegen, voetpaden en 

fietsstraten, en dus niet op fietspaden. De subsidie voor de ontwerptoets wordt bovendien verleend 

indien de subsidieaanvraag als geheel wordt gehonoreerd.  

https://kennisbank.crow.nl/kennismodule
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691623
https://dtvconsultants.nl/wp-content/uploads/Handleiding-Verkeersveiligheidsaudit_DTV-Consultants.pdf
https://dtvconsultants.nl/wp-content/uploads/Handleiding-Verkeersveiligheidsaudit_DTV-Consultants.pdf
https://dtvconsultants.nl/register-auditoren-verkeersveiligheid-onderliggend-wegennet/
https://dtvconsultants.nl/register-auditoren-verkeersveiligheid-onderliggend-wegennet/

