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4 bijlage(n) 

- Toelichting bij registratienummer 935382/935394 

- Overzicht gesubsidieerde projecten uitvoeringsregeling 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2017 

- Persbericht gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2017 

- Brief aan Provinciale Staten 

 

Onderwerp:      

Programma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2017 

 

Paragraaf 1 

Voorgesteld besluit: 

 

Het college besluit:  

1. Kennis te nemen van de geprioriteerde projecten behorende bij de 

uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 

Noord-Holland 2017. 

2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren.   

 

Paragraaf 2 

Toelichting op het voorstel: 

 

Zie bijlage 'Toelichting bij registratienummer 935382/935394'. 

Paragraaf 3 

Gevolgen 

a. Financiële gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

b. Formatieve gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

c. Juridische gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 
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d. Worden bindende afspraken 

gemaakt met andere partijen? 

. 

Nee 

e. Gevolgen en risico’s openbaar 

maken besluit? 

 

Nee. Besluit komt op de openbare 

besluitenlijst, die een dag na de GS-

vergadering om 11.00 uur gepubliceerd 

wordt. 

f. Communicatieve gevolgen en 

risico’s? 

 

Ja, zie de bijlage 

g. Europese gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

h. Gevolgen en risico’s voor de 

rechtmatigheid? 

 

Nee 

i. Overige gevolgen en risico’s? 

 

 

Nee 

Paragraaf 4 

Ambtelijk afgestemd met: 

Directie Beleid: Niet van toepassing 

 

Directie B&U: Niet van toepassing 

 

Directie Concernzaken: Ja 

Naam:  

CZ/SI - L. Wilgenkamp 

CZ/COM - S. Rosa Saénz   

 

Concerncontrol: Niet van toepassing  

 

Kabinet/Staf AD:  

 

Niet van toepassing 

Paragraaf 5 

Verdere procedure 

a. PS actief informeren Ja. Zie bijgevoegde brief 

 

 



  

Bijlage bij registratienummer 935382/935394 

  

 

Inleiding 

Sinds de invoering van de gebundelde doeluitkering in 1998 heeft de 

provincie Noord-Holland een programma opgesteld voor de verdeling 

van middelen voor de bevordering van verkeersveilig gedrag door 

middel van educatie of voorlichting: het programma 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. Gemeenten (m.u.v. de 

Vervoerregio Amsterdam), verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks 

subsidie aanvragen via deze uitvoeringsregeling voor projecten waarvan 

de kosten tussen de € 5.000,- en de € 100.000,- liggen, en bijdragen 

aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De subsidievoorwaarden 

behorende bij de tender 2017, zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 

subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2017 

(hierna: uitvoeringsregeling).  

 

De projecten worden ten opzichte van elkaar beoordeeld en worden 

conform de beoordelingscriteria, opgenomen in de Uitvoeringsregeling 

subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2017 

(GS-besluit 841881/841887 van 13 december 2016) geprioriteerd. De 

projecten worden onder andere beoordeeld op: de doelgroep waarop ze 

gericht zijn, het regionale bereik, de opname van de activiteit in de 

educatieve checklist van het CROW, de manier waarop het project wordt 

uitgevoerd en de duur van de activiteit.  

 

Geprioriteerde projecten 

Op 13 december 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten de 

nieuwe uitvoeringsregeling en het subsidieplafond behorende bij de 

tender 2017 vastgesteld (GS-besluit 841881/841887). Inmiddels zijn de 

ingediende subsidieaanvragen beoordeeld, geprioriteerd en zijn in 

aanmerking komende subsidieaanvragen gehonoreerd. Op basis van het 

subsidieplafond (€ 915.233,-) behorende bij de uitvoeringsregeling zijn 

17 projecten in aanmerking gekomen voor subsidie. Van het 

subsidieplafond is nog € 31.045,- over. Dit bedrag was niet voldoende 

om het eerstvolgende project onder de zaaglijn te subsidiëren. Daarom 

wordt dit bedrag aan het subsidieplafond van 2018 toegevoegd. Er 

liggen 5 projecten rond de zaaglijn met dezelfde score (score: 80 

punten). Wanneer dit het geval is, blijkt uit artikel 10, lid 4 van de 

uitvoeringsregeling, dat dan het project met de hoogste score op het 

criterium B – kwaliteit, als eerste wordt gehonoreerd. Dit is het project 

Verkeerscarroussel Traffic Skills, een drietal gemeenten heeft een 

subsidieaanvraag gedaan voor dit project. De subsidieaanvraag van de 

gemeente Alkmaar kon als enige met de overgebleven middelen worden 

gehonoreerd, daarom staat dit project boven de zaaglijn.   
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Zevenentwintig projecten komen niet voor subsidie in aanmerking, 

aangezien de projecten onder de zaaglijn zijn beland.  

Op grond van de uitvoeringsregeling zijn 4 projecten geweigerd, 

hieronder wordt deze keuze toegelicht: 

 

Aanvrager Project Artikel Toelichting 

ZAT 

projectenbureau 

Veilig uitgaan, 

veilig 

thuiskomen 

Art. 3 Aanvrager is een bedrijf 

Contact 

adviesbureau 

Ik zie, ik zie, 

wat jij niet ziet 

Art. 3 Aanvrager is adviesbureau  

Contact 

adviesbureau 

Verkeer in 

uitvoering 

Art. 3 Aanvrager is adviesbureau 

Basisschool 

Vesterhavet 

Onze droom: 

een educatief 

schoolplein 

Art. 2 De school vraagt subsidie aan voor het ontwikkelen 

van een verkeersplein, de aanleg van een zandbak, 

speeltoestellen en een schommel. Dit zijn niet 

activiteiten die vanuit de subsidieregeling worden 

gesubsidieerd. De school is daarnaast gelegen in 

Hoofddorp, wat in de Vervoerregio Amsterdam ligt. 

 

De sectormanager van Subsidies en Inkoop is gemandateerd om de 

prioriteitenlijsten vast te stellen. Om die reden nemen GS en PS alleen 

kennis van de geprioriteerde lijst. Daarom wordt door middel van 

onderliggende GS nota aan Gedeputeerde Staten gevraagd kennis te 

nemen van de geprioriteerde projecten. Daarna worden Provinciale 

Staten door middel van bijgevoegde brief hierover geïnformeerd en 

wordt een persbericht uitgebracht om meer aandacht te genereren voor 

de projecten, die mogelijk worden gemaakt door de subsidie van de 

provincie.  

 

 

 

 



Subsidieplafond:

Nr. Aanvrager Naam project
Te verlenen 

subsidie
 €        915.233,00 

Totaal 

score

1 VVN Op voeten en fiets naar school 26.254€              888.979,00€         94

2 Stg.Bevordering Verkeerseducatie NH Fight your inner Monkey 85.312€              803.667,00€         92

3 VVN Ik stop voor zebra's ! 34.105€              769.562,00€         89

4 Stg.Bevordering Verkeerseducatie NH Verkeerskunsten 73.296€              696.266,00€         88

5 VVN VVN Verkeerseducatielijn 99.929€              596.337,00€         88

6 Stg.Boemerang Verkeerseducatie NH Split the Risk 94.320€              502.017,00€         87

7 Stg.TOP Actief Fight your inner Monkey 26.440€              475.577,00€         86

8 Stg.Verkeersonderwijs.nl Verkeerskunsten 68.978€              406.599,00€         84

9 ANWB ANWB Streetwise 75.225€               €        331.374,00 84

10 Stg.TOP Actief Split te Risk 29.232€              302.142,00€         83

11 VVN Van 8 naar 1 26.550€              275.592,00€         83

12 Stg.TOP Actief Verkeerskunsten 15.144€              260.448,00€         82

13 Gemeente Haarlem Blindspot2K16 (interactieve dode hoekles) 46.215€              214.233,00€         82

14 Gemeente Hoorn +3 Blindspot 48.444€              165.789,00€         82

15 VVN Veilig op de fiets 35.400€              130.389,00€         81

16 Stg.Verkeersonderwijs.nl VerkeersLokaal 88.484€              41.905,00€           81

17 Gemeente Alkmaar Verkeerscarroussel Traffic Skills 10.860€              31.045,00€           80

18 Gemeente Haarlem Verkeerscarroussel Traffic Skills 43.440€              -12.395,00€         80

19 Gemeente Hoorn +3 Traffic Skills verkeerscarroussel 47.784€              -60.179,00€         80

20 Gemeente Hoorn +6 ANWB Streetwise 52.296€              -112.475,00€       80

21 Gemeente Beverwijk Verkeerskunsten 14.400€              -126.875,00€       80

22 Stg.Boemerang Verkeerseducatie NH Fiets Seef in het basisonderwijs 87.500€              -214.375,00€       79

23 Stg.Bevordering Verkeerseducatie NH Online klas verkeer 86.730€              -301.105,00€       79

24 Stg.Boemerang Verkeerseducatie NH Onlineklas Verkeer 86.730€              -387.835,00€       79

25 Stg.Verkeersonderwijs.nl Jongleren in het verkeer 77.160€              -464.995,00€       79

26 Stg.TOP Actief Onlineklas verkeer 30.719€              -495.714,00€       77

27 VVN Veilig op weg 60.507€              -556.221,00€       77

28 OBD Noordwest Let's go! 100.000€            -656.221,00€       76

29 Gemeente Hilversum ANWB Streetwise 28.218€              -684.439,00€       75

30 Gemeente Beverwijk Online klas verkeer 30.719€              -715.158,00€       73

31 Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland Jongleren in het verkeer 37.500€              -752.658,00€       73

32 VVN Op de fiets even niets 38.855€              -791.513,00€       72

33 Stg.Bevordering Verkeerseducatie NH Verkenning school thuis route 28.236€              -819.749,00€       72

34 Stg.Boemerang Verkeerseducatie NH Verkenning school thuis route 28.236€              -847.985,00€       72

35 VVN Verkeersquiz 13.800€              -861.785,00€       71

36 Gemeente Heemstede Leer in het verkeer 12.020€              -873.805,00€       69

37 Gemeente Heerhugowaard Leer in het verkeer 22.512€              -896.317,00€       69

38 Gemeente Hilversum Leer in het verkeer 18.030€              -914.347,00€       69

39 Van Voorthuijsenschool Verkeersveiligheid van Voorthuijsenschool 10.000€              -924.347,00€       62

40 Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland De Campagnefabriek 24.230€              -948.577,00€       58

41 Gemeente Hoorn +3 Alles onder controle 53.873€              -1.002.450,00€    56

42 Stg.Boemerang Verkeerseducatie NH Veilig op weg 18.150€              -1.020.600,00€    55

43 Stg.Bevordering Verkeerseducatie NH Veilig op weg 22.385€              -1.042.985,00€    55

44 VVN Clean & Clear in het verkeer 10.240€              -1.053.225,00€    41

45 ZAT projectenbureau Veilig uitgaan, veilig thuiskomen 27.500€              Geweigerd, art. 3 67

46 Contact adviesbureau Ik zie ik zie wat jij niet ziet 11.505€              Geweigerd, art. 3 56

47 Contact adviesbureau Verkeer in uitvoering 15.000€              Geweigerd, art. 3 49

48 Basisschool Vesterhavet
Onze droom: een educatief schoolplein voor 

groep 1/2 20.000€              
 Geweigerd, art. 2 

42

Zaaglijn

WEIGERINGEN (UVR)

Prioriteitenlijst
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Meer informatie 

Soraya Rosa Saenz 

Telefoon: (023) 514 3686 

Mobiel  06- 534 46 839 

rosas@noord-holland.nl 

Persbericht 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

Telefoon 023-5143143 

Fax 023-5143030 

 

Houtplein 33 

2012 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 

‘Zebra’s op straat en apen in je hoofd’  

Provincie investeert in veilig verkeersgedrag 

van Noord-Hollandse jongeren  

Om scholieren en jongeren bewust te maken van de gevaren in 

het verkeer en ze daarmee te leren omgaan, investeert de 

provincie Noord-Holland komend jaar ruim € 900.000,- in 17 

verkeersveiligheidsprojecten.  

 

Zebra’s op straat en apen in je hoofd! 

Nieuw dit jaar zijn de projecten ‘Ik stop voor zebra's’ en ‘Fight your 

inner monkey’. Met het eerste leren scholieren waar een zebrapad 

nou eigenlijk voor bedoeld is: om voetgangers te laten oversteken. 

Kinderen leren dat ze veilig kunnen oversteken bij een zebrapad, 

mits bestuurders ze voorrang verlenen. Het blijft altijd opletten!  

Het project ‘Fight your inner Monkey’ wil jongeren van 10 tot 16 jaar 

bewust maken van groepsdruk. Ze maken kennis met hun eigen 

'inner monkey’, de aap in je die de groep nadoet om erbij te horen. 

Door veilige keuzes te maken voorkomen ze risicovol na-aapgedrag 

in het verkeer.  

 

Bij alle 17 projecten ligt de nadruk op het aanleren van veilig 

verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht. Kinderen worden zich 

bewust van hun eigen rol in het verkeer maar ook van die van de andere 

verkeersdeelnemers. Tijdens trainingen wordt onder andere aandacht 

besteed aan omgaan met groepsdruk in het verkeer, mobieltjes en 

social media op de fiets en algemene verkeersveiligheid. Ook dit 

jaar wordt weer uitgebreid stilgestaan bij de dode hoek; hoe herken 

je dodehoek situaties op de weg en hoe ga je ermee om?  

 

Investeren in verkeersveiligheid 

De provincie Noord-Holland richt zich niet alleen op 

verkeersveiligheid in technische zin, maar ook op voorlichting en 

bewustwording. Noord-Holland zet daarbij vooral in op 

verkeersgedrag en bewustwording bij jongeren. Daarom stelt de 

provincie subsidie beschikbaar voor projecten die hier een bijdrage 

aan leveren. 

 

 



Noot voor de redactie:  

 De complete projectenlijst is als bijlage toegevoegd. 

 Voor meer informatie over de projecten kunt u contact opnemen 

met de betreffende organisatie. 

 Zie ook het filmpje dat speciaal gemaakt is voor het programma 

#OnsNoordHolland. De redactie sprak met scholieren in Noord-

Holland over verkeerseductie en –veiligheid. Kijk op: 

https://www.youtube.com/watch?v=omn1WvCMuVM&feature=yo

utu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=omn1WvCMuVM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=omn1WvCMuVM&feature=youtu.be
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Betreft: Programma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-

Holland 2017   

 

Geachte leden, 

 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

mw A.K. van de Weerd 

BEL/MOB 

 

Telefoonnummer 023-5143917 

weerda@noord-holland.nl 
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Verzenddatum 

 

 

Kenmerk 

935382/935394 

 

Uw kenmerk 

 

Postbus 3007 

2001 DA  Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 

 

Dreef 3 

2012 HR  Haarlem  

www.noord-holland.nl 

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

actieve informatieplicht) informeren wij u over de gesubsidieerde 

projecten behorende bij de Uitvoeringsregeling subsidie 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2017 (hierna: 

uitvoeringsregeling). 

 

Inleiding 

Sinds 1998 heeft de provincie Noord-Holland een uitvoeringsregeling 

voor de verdeling van de middelen voor de bevordering van 

verkeersveilig gedrag door middel van educatie of voorlichting: de 

Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 

Noord-Holland. Gemeenten, stichtingen en verenigingen kunnen 

jaarlijks subsidie aanvragen binnen deze uitvoeringsregeling. Vereiste is 

dat de activiteiten worden uitgevoerd in Noord-Holland, met 

uitzondering van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam, en dat de 

activiteiten zich richten op (basis)scholieren.  

 

De projecten worden ten opzichte van elkaar beoordeeld en worden 

conform de beoordelingscriteria, opgenomen in de uitvoeringsregeling, 

geprioriteerd.  

 

Geprioriteerde projecten 

Op 13 december 2016 hebben wij de Uitvoeringsregeling subsidie 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2017 

vastgesteld (GS-besluit 841881/841887). Inmiddels zijn de ingediende 

subsidieaanvragen beoordeeld, geprioriteerd en zijn in aanmerking 

komende subsidieaanvragen gehonoreerd. 
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Op basis van het subsidieplafond behorende bij de uitvoeringsregeling 

(€ 915.233,-) zijn 17 projecten in aanmerking gekomen voor subsidie.  

 

Bijgaand treft u een overzicht van de geprioriteerde projecten aan.  

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

provinciesecretaris     voorzitter 

 

1 bijlage(n) 

 Overzicht gesubsidieerde projecten gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Noord-Holland 2017 

 

  

 

 

 


