
 

 

 

 

 

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland 

door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt 

Dreef 3, tweede etage 

2012 HR  Haarlem 

 

 

 

 

Betreft: Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Noord-Holland  

 

Geachte leden, 

 

Provinciale Staten  

Uw contactpersoon 

A.K. van de Weerd 

BEL/VV 

 

Doorkiesnummer +31235143917 

weerda@noord-holland.nl 

 

 

1 | 2 

 

Verzenddatum 

 

 

Kenmerk 

760485/760492 

 

Uw kenmerk 

 

Postbus 3007 

2001 DA  Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 

 

Dreef 3 

Haarlem [2012 HR] 

www.noord-holland.nl 

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 

actieve informatieplicht) willen wij u hierbij informeren over de 

Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 

Noord-Holland 2016, die ons college op 22 maart jongstleden 

vastgesteld heeft. Het college heeft op 22 maart jongstleden over de 

volgende punten besloten: 

1. Kennis te nemen van de notitie ‘Herijking programma 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2016-2019’. 

2. De Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Noord-Holland 2016 vast te stellen. 

3. De Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Noord-Holland 2016 te publiceren in het 

Provinciaal Blad.  

4. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te 

informeren over de onder 1 en 2 genoemde punten.  

 

Om het programma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 

doeltreffender te maken hebben wij een evaluatierapport laten 

opstellen. In september 2015 hebben wij u reeds geïnformeerd over de 

uitkomsten van de evaluatie op doeltreffendheid van de 

Uitvoeringsregeling subsidie Brede Doeluitkering (BDU) 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (GS-besluit 351422/609212).  

Op basis van de aanbevelingen van dit evaluatierapport, het 

inventarisatieonderzoek naar de wensen en behoeften van het veld en 

het bestuurlijk benen-op-tafel overleg dat in december 2015 heeft 

plaatsgevonden, hebben wij de nieuwe uitvoeringsregeling opgesteld.  

 

Wij hebben op 22 maart 2016 het resultaat hiervan, de nieuwe 

uitvoeringsregeling, vastgesteld.  

Deze nieuwe uitvoeringsregeling en de notitie ‘Herijking programma 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2016-2019’ zijn als bijlagen 

aan deze brief toegevoegd.  
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De uitvoeringsregeling wordt op 29 maart 2016, gedurende 1 maand 

opengesteld. Alle ingediende projecten die in aanmerking komen voor 

subsidie worden opgenomen in een prioriteitenlijst. De beschikbare 

middelen bepalen waar de scheidslijn komt te liggen tussen de 

projecten, die gehonoreerd worden en projecten die niet voor subsidie 

in aanmerking komen. Voor het programma gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid is dit jaar €1.225.010,- beschikbaar. U wordt 

geïnformeerd over de gehonoreerde projecten, zodra alle 

subsidiebeschikkingen zijn verzonden.  

 

Wij gaan ervan uit dat wij u bij deze voldoende geïnformeerd hebben.  

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

provinciesecretaris     voorzitter 

 

 

2 Bijlage(n): 

- Herijking programma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 

2016-2019; 

- Uitvoeringsregeling. 

 

 

 


