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Bijlagen 

div. 

Door middel van dit schrijven vragen wij uw aandacht voor de uitvraag regionale intra projecten 

BDU 2015 ten behoeve van het opstellen van het Bestedingplan BDU 2015. Dit Bestedingsplan 

moet op basis van de Wet BDU uiterlijk 15 september 2014 zijn vastgesteld door Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland. 

Met ingang van het Bestedingsplan BDU 2012 is er, conform de wens van het PWB, gekozen 

voor het samenvoegen van de deelbudgetten regionale intra en duurzaam veilig tot één budget 

voor regionale infraprojecten. Het is aan de regio vrij om te bepalen aan welke projecten, 

regionale intra danwel duurzaam veilig, zij deze beschikbare middelen willen toedelen. 

In het bestuurlijk PWB van 30 maart 2012 is de afspraak bevestigd om met ingang van het 

budget voor 2014 de verdeelsleutel toe te passen die is gebaseerd op een verdeling waarbij de 

indicatoren omgeving adressendichtheid OAD en weglengte worden gehanteerd. Daarnaast is 

rekening gehouden met het overgaan van de gemeente Boskoop van de regio Midden-Holland 

naar de regio Holland Rijnland. 

Met ingang van het bestedingsjaar 2015 is het budget regionale intraprojecten verhoogd met een 

loon- en prijsindexatie van 1 ,2375% (2013). 

Regionale infra en duurzaam veilig 2015 

Ondanks het feit dat de budgetten voor zowel regionale intra als duurzaam veilig zijn 

samengevoegd, blijven de voorwaarden voor het aanmelden van dit soort projecten van 

toepassing. De voorwaarden voor regionale intra- als duurzaam veiligprojecten zijn opgenomen in 

paragraaf 2 van de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer Zuid-Holland 2013 

en de bijlage behorende bij deze regeling (zie bijlage 1). 
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Projectaanmelding 

In voorgaande jaren was er soms sprake van onduidelijkheid over het onderscheid in 

projectaanmelding door de regio's en de subsidieaanvragen door de gemeenten. Daarom bestaat 

er de mogelijkheid om bij de projectaanmelding door de regio direct de aanvraag van de 

gemeente mee te sturen. Hierbij dient dan elke regio gelijktijdig met het totaaloverzicht van 

projectaanmeldingen de aanvraagformulieren ingevuld door de gemeenten/waterschappen in te 

dienen. Het aanvraagformulier is te downloaden via de website van de provincie www.zuid

holland.nl, loket, producten en diensten, subsidies, verkeer- en vervoerbeleid, aanvraagformulier 

Projectsubsidies Infrastructurele projecten BDU. U kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij 

bureau Subsidies via telefoonnummer 070 - 441 75 75 of via de mail: subsidies@pzh.nl. 

Het aanvraagformulier zal pas in behandeling worden genomen nadat de Gedeputeerde Staten 

het Bestedingplan BDU 2015 hebben vastgesteld. Indien het aanvraagformulier onvolledig is 

ingevuld, dan zullen wij het in behandeling nemen hiervan uitstellen totdat de aanvrager het 

formulier heeft aangevuld met de door ons gevraagde gegevens. 

Vervolg 

Wij gaan ervan uit dat u de gemeenten en wegbeherende waterschappen binnen uw regio 

informeert over deze brief. Zij ontvangen van deze informatieve brief geen afschrift. 

Op basis van bijlage 2 vragen wij u om projecten vóór 1 maart 2014 bij ons aan te melden. 

Indien een regio geen of onvoldoende projecten aanmeldt, waardoor het betreffende regionale 

budget niet volledig besteed kan worden, kunnen wij overgaan tot een nadere verdeling van het 

resterende bedrag over de andere regio's. 

Uw aanmeldingen ten behoeve van het bestedingsjaar 2015 kunt u richten aan: 

Provincie Zuid-Holland 

Bureau Subsidies 

Postbus 90602 

2509 LP DEN HAAG 

Voorbehoud 

Het kabinet Rutte heeft het voornemen om de Wet BDU per 1 januari 2015 te laten vervallen en 

de gelden die op grond van de Wet BDU beschikbaar worden gesteld via het Provinciefonds uit te 

keren. Daarom maken wij ook een voorbehoud met betrekking tot de beschikbaarheid en de 

toedeling van deze gelden in het geval de Wet BDU vervalt per 1 januari 2015. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

mr. J.J.F Weekers 

hoofd bureau Regio's, Subsidie en Vervoer 

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Bijlagen: 

- Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer Zuid-Holland 2013 

- Overzicht verdeling regionale BDU middelen 2015 
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BIJLAGE 2: UITVRAAG REGIONALE INFRA 2015 
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Holland Rijnland € 2.815.217,00 € 2.850.055,00 

Midden-Holland € 1.192.278,00 € 1.207.032,00 

Goeree-Overflakkee € 368.935,00 € 373.501 ,00 

ZHZ: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden € 776.981,00 € 786.596,00 

ZHZ: Drachtsteden € 1.360.389,00 € 1.377.224,00 

ZHZ: Hoeksche Waard € 516.287,00 € 522.676,00 
! TOTAAL € 7.030.087,00 €.7:1i7.084,00 


