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De provincie wil graag projecten subsidiëren die dienen om de 

verkeersveiligheid, de bereikbaarheid of de leefbaarheid van de 

omgeving te verbeteren. Deze projecten moeten gericht zijn op 

de aanleg, plaatsing of uitbreiding van fiets-, voetpad-, weg-, 

bushalte- en businfrastructuur, (fiets)parkeervoorzieningen, 

bushaltevoorzieningen, verkeersregelinstallaties alsmede 

bewegwijzering en openbare verlichting.

Voor deze regeling is € 4.666.286,- beschikbaar, verdeeld over 

de verschillende regio’s. De verdeling van het beschikbare 

budget vindt u terug in de onder “wet en regelgeving” 

opgenomen publicatie van de subsidieplafonds.

De regeling staat open vanaf de dag van publicatie. Uw 

aanvraag moet uiterlijk 20 september 2013 door ons zijn 

ontvangen.

De kosten per project mogen maximaal € 3.000.000,-

bedragen. In de regeling (artikel 12) is opgenomen welk 

percentage van de subsidiabele kosten kan worden 

gesubsidieerd.

Er worden geen subsidies verstrekt onder de € 5.000,-.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze 

regeling? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van 

de regeling.

Voorwaarden

De projecten dienen in ieder geval de verkeersveiligheid, de 

bereikbaarheid of de leefbaarheid van de omgeving ten goede 

te komen. In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante 

voorwaarden en verplichtingen. Lees deze goed door!

In bijlage 2 bij deze regeling staan de belangrijkste criteria en 

de bijbehorende gewichten genoemd die worden gehanteerd bij 

de rangschikking van de aanvragen.

Voor projecten die passen binnen deze regeling zijn vaak 

vergunningen en/of ontheffingen nodig om de activiteiten te 

mogen uitvoeren. Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk 

bent voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van de 

vergunningen dan wel ontheffingen om uw project te kunnen 

uitvoeren.

Aanpak

Doelgroep: Subsidie kan worden verstrekt aan 

publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de 

Rijksoverheid.

Activiteiten: De activiteiten waarvoor subsidie kan worden 

verstrekt dienen gericht te zijn op de aanleg, plaatsing of 

uitbreiding van:

• fietsinfrastructuur; 

• fietsparkeervoorzieningen; 

• businfrastructuur; 

• bushaltevoorzieningen; 

• bushalte-infrastructuur 

• verkeersregelinstallaties; 

• parkeervoorzieningen; 

• voetpadinfrastructuur; 

• weginfrastructuur; 

• bewegwijzering en openbare verlichting. 

Uitvoerende instantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

directie Subsidies, Vergunningen en 

Toezicht

Bezoekadres:

Houtplein 33

Haarlem

Tel: 0800 9986734 (gratis)

Fax: 023 514 4400

Kleine Infrastructuur Brede Doeluitkering (BDU) Noord-Holland 2013, 
subsidie
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De projecten moeten in de provincie Noord-Holland maar buiten 

de stadsregio Amsterdam worden uitgevoerd.

Weigeringsgronden: U komt niet voor subsidie in 

aanmerking:

- als het project financieel niet haalbaar is;

- als het project op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie 

groen Noord-Holland 2013 paragraaf 3 Verbetering recreatieve 

verbindingen (Provinciaal Blad 2013/50) al is gesubsidieerd;

- als de activiteiten uitsluitend dienen ter ontsluiting van 

woonwijken, bedrijventerreinen of openbare voorzieningen;

- als de activiteiten uitsluitend dienen voor comfort of 

verfraaiing;

- als de activiteiten uitsluitend de aanpassing of aanleg van 

recreatieve fietspaden behelzen;

- als de activiteiten uitsluitend dienen voor de aanleg van 

noodvoorzieningen;

- als het project wordt uitgevoerd door de provincie, en de 

aanvrager hier een bijdrage aan dient te leveren.

Als het project al is aanbesteed voordat de aanvraag door ons is 

ontvangen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Termijn

Deze regeling is een zogenoemde ‘tender’-regeling. Dat 

betekent dat de aanvragen nadat de indieningstermijn is 

gesloten allemaal tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar 

worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria 

en het hoogst scoren, ontvangen subsidie.

U kunt een aanvraag tot subsidie schriftelijk indienen, door 

gebruik te maken van het aanvraagformulier van deze regeling 

(zie formulieren) en dit formulier - volledig ingevuld, 

ondertekend en voorzien van de bijlagen - op te sturen 

naar de provincie (zie contact/indienadres).

De regeling is open vanaf de dag van publicatie. Uw aanvraag 

moet uiterlijk op 20 september 2013 door ons zijn ontvangen. 

Als wij uw aanvraag later ontvangen, moeten wij uw aanvraag 

helaas buiten behandeling laten.

Graag attenderen wij u nog op het volgende:

De provincie heeft getracht te streven naar een efficiëntere 

werkwijze, zodat besluitvorming op nog in te dienen 

subsidieaanvragen ten behoeve van de tender 2014 kan worden 

versneld. Dit heeft als belangrijk gevolg dat de provincie 

strenger zal optreden bij het beoordelen van de 

subsidieaanvragen. Concreet betekent dit:

• Dat u verplicht bent het begrotingsformat in te vullen 

zoals opgenomen in het aanvraagformulier (zie ook 

bijlage 1 van de uitvoeringsregeling). 

Dat het aanvraagformulier zodanig moet worden ingevuld, dat 

de provincie de subsidieaanvraag inhoudelijk goed kan toetsen 

op de beoordelingscriteria opgenomen in de uitvoeringsregeling.

Wet- en regelgeving

Kleine Infrastructuur Brede Doeluitkering (BDU) UVR Noord-

Holland 2013 2013/99

Kleine Infrastructuur BredeDoeluitkering (BDU) subsidieplafond 

Noord-Holland 2013 2013/98
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Formulier

aanvraagformulier 2013

Bijgewerkt

05-12-2013
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