
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aan de leden van het PVVB 

Onderwerp 

Procesaanpak regionale gebiedsagenda’s en de herijking 

van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 

 

Geachte leden van het PVVB ,  

 

Gedeputeerde Staten 
 

 

 

Contact 

dhr. W. van Iperen 

06 – 54 98 25 21 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 

2509 LP  Den Haag 

T 070 - 441 66 11 

www.zuid-holland.nl 

 
Datum 

Zie verzenddatum linksonder  

Ons kenmerk 

PZH-2017-584230092 

DOS-2016-0009207 

Uw kenmerk 

- 

Bijlagen 

- 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 
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Middels deze brief wil ik u informeren over het proces rondom de regionale 

‘gebiedsagenda’s mobiliteit’ en de herijking van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 

2017 (SRM 2017). Het is de wens van de provincie om meer in samenspraak met de regio’s 

te komen tot te realiseren mobiliteitsprojecten en deze projecten beter te koppelen aan de 

gezamenlijke beleidsdoelen. Om dit te bereiken willen we samen met de regio’s werken aan 

regionale gebiedsagenda’s op het gebied van mobiliteit. Tegelijk willen we met de regionale 

gebiedsagenda’s meer flexibiliteit bij de regio’s leggen en het aanvraagproces voor de 

subsidies versoepelen.  

 

Procesregels vooraf 

Bij het proces dat de provincie met de regio’s doorloopt, hanteert de provincie de volgende 

uitgangspunten of procesregels: 

1. De regio’s behouden bij deze herijking het huidige budget uit paragraaf 2 (regionale 

infrastructuur) van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017.  

2. Afspraken uit het verleden (zoals spaarprojecten, toekomstig uitvoeringsgerede 

projecten) blijven ongewijzigd. 

3. De provincie Zuid-Holland gaat in gesprek met de regio’s over de toekomst van de 

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland. Vertrekpunt daarbij is samenwerking op basis 

van gedeelde agenda’s en prioriteiten. 

4. Voor het proces om te komen tot gebiedsagenda’s wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van bestaande gremia. Voor de afstemming met de regio’s benutten we onder 

andere de geplande ambtelijke en bestuurlijke overleggen in de regio’s. 

5. Het Regionaal Investeringsprogramma, het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 

(PZI) en reeds lopende gebiedsprocessen zijn vertrekpunt bij het opstellen van de 

gebiedsagenda’s.  
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Eindbeeld Gebiedsagenda’s 

De provincie wil samen met de regio’s toewerken naar gebiedsagenda’s waarin  

mobiliteitsmaatregelen uit verschillende paragrafen van de SRM 2017 worden geïntegreerd en 

elkaar versterken. Het vertrekpunt voor deze maatregelen zijn de beleidskaders van zowel de 

provincie als de regiopartijen, alsmede de maatregelen zoals opgenomen in het Regionaal 

Investeringsprogramma en het PZI.  

 

De gebiedsagenda’s: 

 Zijn een gezamenlijk product van de provincie en regio. 

 Geven inzicht in de projecten die regio en provincie gezamenlijk realiseren in de 

betreffende regio. 

 Kennen een meerjarig karakter en worden jaarlijks geactualiseerd.  

 Bevatten een integrale afweging over de beleidsthema’s (en subsidieparagrafen) heen. 

 Kennen een gezamenlijk afwegings- en toetsingskader van provincie en regio, 

gebaseerd op de gezamenlijke projecten. 

 Bevatten geprioriteerde projectenlijsten op basis van het toetsingskader waarin projecten 

die het meest bijdragen aan de gezamenlijke doelen de hoogste prioriteit krijgen. 

 

De provincie wil de gebiedsagenda’s in nauwe samenwerking met de regio’s opstellen. De 

provincie en regio’s gaan in gesprek over het zo optimaal besteden van middelen aan 

mobiliteitsmaatregelen: hoe worden de doelen van provincie en regio het best ingevuld? Voor 

paragrafen in de subsidieregeling waar geen projectlijst in de gebiedsagenda wordt (of kan 

worden) opgenomen, wordt in de gebiedsagenda op hoofdlijnen beschreven hoe besteding van 

middelen binnen de regio plaatsvindt.  

 

Het werken met de gebiedsagenda’s leidt tot meer gezamenlijk gesprek en minder 

administratieve last. Het proces rondom de subsidieregeling wordt zoveel mogelijk 

vereenvoudigd. In het gewenste eindbeeld komen projecten op de geprioriteerde projectenlijst in 

aanmerking voor subsidieverlening vanuit de SRM. De provincie onderzoekt of subsidieverlening 

op basis van vooraf vastgestelde normbedragen kan plaatsvinden.  

 

De subsidieregeling is hierbij slechts het instrument om de te besteden middelen op de juiste 

plaats te krijgen, gekoppeld aan de maatregelen zoals opgenomen in de gebiedsagenda’s. 

 

Gefaseerd proces 

Het werken met gebiedsagenda’s, een gezamenlijke toetsingskader en een systeem van 

normbedragen vraagt een omslag ten opzicht van de huidige werkwijze. Het vraagt om een meer 

gezamenlijk gesprek en een meer programmatische aanpak vanuit de betrokken organisaties. 

We voorzien daarom een gefaseerd proces met drie, deels overlappende, fases: 

 

1. Tot de zomer 2017 (SRM 2018): de provincie richt zich samen met de regio’s voor dit jaar op 

de regionale infraprojecten in paragraaf 2.  In deze periode maken we een eerste aanzet voor 

gebiedsagenda’s met toetsing van de regionale infraprojecten aan het provinciaal 

beleidskader. We hanteren hiervoor zoveel mogelijk het afwegingskader van het Programma 

Zuid-Hollandse infrastructuur (PZI). In dit PZI zijn de uitgaven van de provincie voor aanleg 

en beheer van infrastructuur beschreven. Het programma kent een eigen afwegingskader 
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waarmee bepaald wordt of projecten binnen de doelstellingen van het provinciale beleid 

passen en ze vervolgens te prioriteren.   

 

De regionale infraprojecten uit paragraaf 2 krijgen niet alleen een plaats in de 

gebiedsagenda’s maar worden ook in een aparte paragraaf opgenomen in het PZI. De 

overige paragrafen nemen we beschrijvend op in deze eerste versie van de 

gebiedsagenda’s. Om zo een totaaloverzicht te krijgen; wat gebeurt er op mobiliteitsgebied in 

de regio. 

 

2. Vanaf de zomer 2017: provincie en regio’s gaan aan de slag met het opstellen van een 

gezamenlijk afwegings- en toetsingskader.  

 

3. Vanaf 2018: jaarlijks opstellen van integrale gebiedsagenda’s met integrale afweging en 

toetsing. 

 

Dit betekent dat de Provincie erop koerst vanaf 1 januari 2019 te werken met volledige 

gebiedsagenda’s zoals beschreven onder het kopje ‘eindbeeld gebiedsagenda’s’.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, vooruitlopend op de 

nadere toelichting in het bestuurlijk PVVB van 7 april.  

De provincie gaat graag samen met de regio’s aan de slag om de gezamenlijke mobiliteitsdoelen 

te realiseren. We zien uit naar een mooi proces om met de regio’s deze gezamenlijke doelen te 

stellen.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

 

 

 

 

 

  

 

 

secretaris, voorzitter, 

 

 

 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit 

Bijlagen: 

- n.v.t. 

  

  

 


