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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Bijlage(n)

-

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 1 december 2015 de
Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten paragraaf 4 en paragraaf 6 van die
regeling op 11 oktober 2016 hebben gewijzigd;
Overwegende dat bij die wijziging enkele onderdelen in paragraaf 4 technisch
niet goed blijken verwerkt;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt
gewijzigd:
A.
Paragraaf 4 komt te luiden:
§ 4 verkeers- en vervoersprojecten GGA
Artikel 4.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
c. buurtbushalte: halte, waar een buurtbus halteert;
d. GGA: gebiedsgerichte aanpak;
e. GGA-regio: samenwerkingsverband van gemeenten in de desbetreffende
regio als opgenomen in Bijlage 2 van deze regeling, de provincie Noord-

Brabant en de directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat, ten behoeve van
een gebiedsgerichte aanpak van verkeers- en vervoersprojecten;
f. halte: in-, uit- of overstapfaciliteit voor de bus met voorzieningen voor een
comfortabele in- en uitstap, voorzien van het verkeersbord L 03;
g. infrastructurele projecten: projecten gericht op verkeers- of
vervoersmaatregelen;
h. lump sum bedrag: vast normbedrag per maatregel of project;
i. niet- infrastructurele projecten: verkeers- en vervoersprojecten gericht op
regionale studieprojecten of mensgerichte maatregelen;
j. regionaal uitvoeringsprogramma 2017: door het bestuurlijk overleg van
een GGA-regio jaarlijks vastgesteld programma, waarin de binnen de
desbetreffende regio uit te voeren verkeers- en vervoersprojecten, passend
binnen deze paragraaf, zijn opgenomen;
k. stadsbushalte: halte waar een stadsbus halteert;
l. streekbushalte: halte waar een streekbus halteert.
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Artikel 4.2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:
a. gemeenten;
b. gemeenschappelijke regelingen.
Artikel 4.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf
projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 4.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor verkeersprojecten of vervoersprojecten,
gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid in de vorm van:
a. infrastructurele projecten;
b. niet-infrastructurele projecten;
c. projecten gericht op het fysiek toegankelijk maken van haltes;
d. projecten gericht op het aanschaffen en plaatsen van haltemeubilair voor
haltes.
Artikel 4.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien voor het project reeds subsidie is verstrekt op
grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling, met uitzondering
van de Subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties
Noord-Brabant.
Artikel 4.6 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
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a. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
b. het project is gericht op ten minste een van de volgende doelstellingen:
1°. het verbeteren van de bereikbaarheid;
2°. het verbeteren van de verkeersveiligheid;
3°. het verbeteren van de leefbaarheid;
4°. het herstellen en voorkomen van versnippering van natuur- en
landschap;
c. het project is gereed voor uitvoering, maar nog niet aanbesteed en
gegund, tenzij Gedeputeerde Staten daarvoor toestemming hebben
verleend;
d. het project:
1°. heeft een breed draagvlak binnen de GGA-regio;
2°. is opgenomen in het regionaal uitvoeringsprogramma 2017 van
een GGA-regio;
3°. past binnen de financiële ruimte van het uitvoeringsprogramma,
bedoeld onder 2.
2. Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel
4. 4, onder c en d, in aanmerking te komen, voldaan aan de vereisten,
genoemd in bijlage 1, behorende bij deze regeling.
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Artikel 4.7 Subsidiabele kosten
1. Voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder a, komen in aanmerking:
a. de lump sum bedragen, genoemd in bijlage 3, tabel 1 tot en met 6,
van deze regeling;
b. de volgende kosten, waarvoor geen lump sum bedrag als bedoeld
onder a, geldt:
1°. kosten voor werkzaamheden ten behoeve van aanleg, bouw,
wijziging of inrichting van de betrokken infrastructuur;
2°. kosten voor verwerving van een onroerende zaak tot maximaal
de taxatiewaarde;
3°. kosten voor vergunningen en leges;
4°. kosten voor materiaal;
5°. kosten voor bijkomende voorzieningen, die nodig zijn om de
betrokken infrastructuur na voltooiing zijn functie te kunnen laten
vervullen;
6°. kosten voor schadevergoeding aan derden;
7°. kosten voor voorlichting over de uitvoering van het project,
gericht op begeleiding gedurende de bouw;
8°. kosten voor omleidingsroutes voor openbaar vervoer vanaf drie
maanden na start van de werkzaamheden;
9°. kosten voor het verleggen van kabels en leidingen;
10°. kosten voor grondverwerving;
11°. meerkosten indien sprake is van slechte bodemgesteldheid;
12°. kosten voor het aanbrengen of aanpassen van
verkeersregelinstallaties;
13°. een vast bedrag van 15 procent van de subsidiabele kosten,
genoemd onder 1 tot en met 12, voor voorbereiding,
administratie en toezicht.
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c.

kosten, niet genoemd onder a of b, tot een maximum van € 40.000
indien:
1°. het kleine projectonderdelen betreft;
2°. de projectonderdelen, bedoeld onder 1, onlosmakelijk zijn
verbonden met het project;
3°. het maximaal twee projectonderdelen betreft;
2. Voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder b, komen in aanmerking:
a. de lump sum bedragen, genoemd in bijlage 3, tabel 7, behorende bij
deze regeling;
b. kosten, niet genoemd onder a, voor zover noodzakelijk en adequaat in
relatie tot het doel van de subsidie.
3. Voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder c, gelden lump sum
bedragen.
4. Voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder d, komen, voor zover
noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie alle kosten
voor subsidie in aanmerking.
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Artikel 4.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 4.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor
subsidie in aanmerking:
a. interne apparaatskosten van de subsidieaanvrager;
b. kosten voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden;
c. onderhoudskosten die worden bespaard vanwege het niet uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden;
d. kosten van vervanging van kabels en leidingen van derden.
Artikel 4.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 december 2016 tot en met 3
januari 2017.
Artikel 4.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 4.4, voor de periode, genoemd in artikel 4.9, vast op € 19.361.600.
Artikel 4.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder a, bedraagt 50 %
van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000.000.
2. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder b, bedraagt 80 %
van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000.
3. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder c, bedraagt:
a. € 7.500 voor een buurtbushalte;
b. € 10.000 voor een stadbushalte;
c. € 10.000 voor een streekbushalte.
4. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder d, bedraagt 50 %
van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 25.000.
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5. In afwijking van het eerste en het vierde lid, wordt de subsidie niet verstrekt,
indien de hoogte van de subsidie minder bedraagt dan € 5.000.
6. In afwijking van het tweede lid, wordt de subsidie niet verstrekt, indien de
hoogte van de subsidie minder bedraagt dan € 8.000.
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Artikel 4.12 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen
van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
Artikel 4.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. bij subsidie van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks
een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de
activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden
bedraagt;
b. bij subsidie van €125.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een
administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten
als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt
deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;
c. het project is voor 1 december 2018 gereed;
d. Gedeputeerde Staten kunnen eenmalig uitstel verlenen van de datum,
genoemd onder c, met een termijn van een jaar.
Artikel 4.14 Prestatieverantwoording
1. Bij subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat
de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de
volgende bewijsstukken:
a. een activiteitenverslag;
b. indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na
het project;
c. indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.
2. Bij subsidies van € 25.000 tot € 125.000 toont de subsidieontvanger aan
dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat
aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel
van de volgende bewijsstukken:
a. een activiteitenverslag;
b. indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na
het project;
c. indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.
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3. Bij subsidies van € 125.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de
aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de
subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
a. een activiteitenverslag;
b. indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na
het project;
c. indien van toepassing een proces verbaal van oplevering;
d. een financieel verslag, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel a,
onder 1, van de Asv;
e. een controleverklaring, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel
a, onder 2, van de Asv.
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Artikel 4.15 Bevoorschotting en betaling
1. Voor subsidies tot € 25.000 verstrekken Gedeputeerde Staten een
voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag.
2. Voor subsidies van €25.000 en hoger verstrekken Gedeputeerde Staten
een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.
3. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in een keer.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en
met 13 oktober 2016.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling
Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016.

’s-Hertogenbosch, 28 november 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
ir. A.M. Burger

Kenmerk: 4113648
Uitgegeven, 29 november 2016
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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