
In Holland Rijnland werken samen: 

Alphen aan den Rijn, Hillegom,  

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, 

Rijnwoude,Teylingen,  
Voorschoten en Zoeterwoude 
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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Subsidieaanvragen in het kader van de Brede Doel 
Uitkering (BDU) 2015 en Duurzaam Veilig 2015 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformfunctie op verzoek van derden 

3. Regionaal belang Het tijdig gebruik maken van de subsidiemogelijk-
heden die de provincie biedt voor diverse infra-
structurele voorzieningen in de regiogemeenten. 
Een van de uitgangspunten hierbij is het creëren 
van verkeersveiliger situaties en uitvoeren van 
projecten in het kader van het 
Uitvoeringsprogramma RVVP. 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7 februari 
2014 
 
 

 
 
9 januari 2014 
 
 
27 februari 2014 
 
 

5. Advies PHO Portefeuillehoudersoverleg 7 februari 2014 
Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over: 
1. de vaststelling van bijgaande subsidievoorstellen 

in het kader van de Brede Doel Uitkering, 
regionale projecten en projecten Duurzaam 
Veilig beide voor het jaar 2015.  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

N.V.T. 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

De provincie heeft de regio in de gelegenheid 
gesteld om in het kader van de subsidieregeling 
BDU subsidieaanvragen in te dienen voor grote 
regionale infraprojecten en voor projecten die in het 
kader van Duurzaam Veilig uitgevoerd worden. Ter 
voorbereiding van bijgaand voorstel heeft een 
inventarisatie onder alle gemeenten 
plaatsgevonden. 

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen N.v.t. 



 

2 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: n.v.t. 
 

 Eerdere besluitvorming: n.v.t. 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Discussienota PHO (concept) 

      
 
     
   
     
   
 
Portefeuillehouder: M. Vissers 
 
 
Auteur: Iris de Bruyne- Schild Akkoord 
  Portefeuillehouder d.d. 
Afdeling: Ruimtelijke Agenda  Financiën d.d. 
Bijlage:  Ja Paraaf secretaris  
 
 
Onderwerp: 
 
Subsidieaanvragen in het kader van de Brede Doel Uitkering (BDU) 2015  
 
 
Beslispunten: 
Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over: 
1. bijgaande subsidievoorstellen in het kader van de Brede Doel Uitkering, regionale 

projecten en projecten Duurzaam Veilig beide voor het jaar 2015, vast te stellen. Het 
betreft de subsidievoorstellen: 
- Duurzaam Veilig 2015 (bijlage 2)  
- Brede Doeluitkering regionale infra projecten 2015 (bijlage 3) 

 
 
Inleiding: 
De provincie Zuid-Holland heeft de regio bij brief van 27 november 2013 (bijlage 1) in de 
gelegenheid gesteld projecten in te dienen in het kader van de subsidieregeling Brede Doel 
Uitkering. De uitvraag heeft betrekking op het subsidiejaar 2015 en houdt een bedrag van  
€ 2.850.055 totaal in. In het verlengde van eerder genomen besluiten door uw bestuur wordt 
een gedeelte van dit bedrag voor projecten Duurzaam Veilig gereserveerd. Conform de wens 
van het portefeuillehoudersoverleg wordt dit een bedrag van € 641.035 volgens een 
vastgestelde procentuele verdeling ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Voor grote 
infrastructurele projecten resteert een totaal subsidiebedrag van € 2.209.020. 
De provincie stelt als voorwaarde dat de subsidieaanvragen vóór 1 maart 2014 bij de 
provincie worden ingediend. Besluitvorming in het Dagelijks Bestuur dient derhalve ruim voor 
die datum plaats te vinden. 
De basis voor de regionale toetsing van de BDU subsidieaanvragen vormt het 
Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (inclusief bijlagen) 
De rol van Holland Rijnland wordt in dit kader ingevuld als platformfunctie op verzoek van 
derden.  
 
Beoogd effect: 
Het tijdig gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die de provincie biedt voor diverse 
infrastructurele voorzieningen in de regiogemeenten. Een van de uitgangspunten hierbij is het 
creëren van verkeersveiliger situaties en uitvoeren van projecten in het kader van het 
Uitvoeringsprogramma RVVP. 
 
 
 
 
 

Vergadering: PHO V&V 
 

Datum: 7 februari 2014 
10.00 – 12.15 uur 

Locatie: Stadhuis Alphen aan den Rijn 
 

Agendapunt: 07 
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Argumenten:  
1.1 De projecten voldoen aan de subsidievoorwaarden 
De belangrijkste voorwaarde voor de regionale BDU projecten is dat het projecten betreffen 
die deel uit maken van het uitvoeringsprogramma RVVP met bijlagen en kaarten. Verder dient 
de projectondergrens tenminste € 200.000 te bedragen.  
Het voor 2015 beschikbare gestelde subsidiebedrag voor Holland Rijnland bedraagt totaal  
€ 2.850.055. Volgens de afspraken in de regio wordt een gedeelte van een bedrag ad  
€ 641.035 benut voor projecten die uitgevoerd worden in het kader van Duurzaam Veilig. 
Voor de regionale BDU projecten is een bedrag van € 2.209.020 beschikbaar.  
 
1.2 De projecten zijn onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en 

Vervoerplan 
In februari 2011 heeft het portefeuillehoudersoverleg besloten de beschikbare BDU middelen 
te besteden aan projecten die voortvloeien uit de onderdelen spaarprojecten, 
verkeersongevallenconcentraties, regionaal wegennetwerk, completeren van het regionaal 
fietspadennetwerk en Openbaar Vervoervoorzieningen. De projecten die voor subsidie in 
aanmerking komen dienen volgens de provinciale voorwaarden deel uit te maken van het 
(Uitvoeringsprogramma) Regionaal Verkeer en VervoerPlan met bijlagen zoals de 
uitvoeringsprogramma’s OV en Fiets.  
 
De verdeling onder de verschillende categorieën luidt als volgt:  
spaarprojecten 25% 
verkeersongevallenconcentraties 15% 
fietspadennetwerk 15% 
OV voorzieningen 15% 
regionaal wegennet 30% 
 
Wanneer voor een bepaalde categorie geen of minder projecten worden ingediend wordt het 
beschikbare budget onder de overige categorieën verdeeld. Bij deze verdeling wordt tevens 
rekening gehouden met de aard van de spaarprojecten. 
De verdeling van de beschikbare middelen in het kader van Duurzaam Veilig, vindt plaats op 
basis van de op 4 juli 2013 door uw bestuur vastgestelde verdeelsleutel.  
Het subsidiepercentage dat voor deze regeling gehanteerd wordt is (maximaal) 50%.  
 
1.3 De projecten zijn conform de voorwaarden getoetst 
Een van de voorwaarden die de provincie stelt aan de subsidiering van BDU projecten is dat 
deze deel uitmaken van het (Uitvoeringsprogramma) Regionaal Verkeer en Vervoer Plan. De 
regio is verantwoordelijk voor deze toetsing. Deze toetsing vindt plaats voorafgaand aan het 
opstellen van de subsidieaanvragen. De projecten die op de overzichten voor de 
subsidieaanvraag BDU staan vermeld voldoen aan de voorwaarden. 
 
1.4 Projecten van de gemeente Boskoop maken deel uit van de aanvraag  
In verband met de fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude heeft 
de provincie besloten vanaf 2014 subsidieaanvragen van de gemeente Boskoop via de regio 
Holland Rijnland te laten lopen. De regio heeft de gemeente Boskoop in de gelegenheid 
gesteld projecten aan te melden die bij de aanvragen uit deze regio betrokken worden.  
 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Voorbehoud door provincie i.v.m. mogelijk kabinetsbeleid  
Het kabinet Rutte heeft het voornemen om de Wet BDU per 1 januari 2015 te laten vervallen 
en de gelden die in het kader van de Wet BDU beschikbaar worden gesteld via het 
Provinciefonds uit te keren. Om die reden maakt de provincie in haar brief een voorbehoud 
met betrekking tot de beschikbaarheid en de toedeling van deze gelden in het geval de Wet 
BDU vervalt per 1 januari 2015. 
  
 
Financiën:  
Voor de projecten in het kader van de Brede Doeluitkering kan een gedeeltelijke subsidie 
aangevraagd (max. 50%) worden. De resterende deel dient door de wegbeheerder zelf 
betaald te worden. Voor de begroting van Holland Rijnland heeft dit voorstel geen financiële 
gevolgen. 
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Communicatie: 
Niet van toepassing  

 
Evaluatie: 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1 brief provincie Zuid-Holland Uitvraag regionale infraprojecten BDU 2015 
Bijlage 2 DVII Groslijst en reservelijst 2015 
Bijlage 3 BDU-projectenlijst 2015 
 
 


