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Terugblik RUP 2018 en vooruitblik RUP 2019  
Inmiddels zijn de subsidies voor de projecten van de RUP-lijsten 2018 verleend. Zie ook bijlage 1 

waarin alle projecten per regio zijn opgenomen. In 2018 kon voor het eerste jaar subsidie worden 

gevraagd voor exploitatie van veerdiensten. Dit blijft in 2019 ook het geval. Daarnaast moesten de 

projecten digitaal worden ingediend met een handtekening via eHerkenning. Ook dit zal in 2019 zo 

blijven. Aan het einde van deze paragraaf vindt u nog enkele tips, o.a. met betrekking tot 

eHerkenning.   

U kunt de concept-subsidieaanvraag bij de GGA-coördinator indienen door gebruik te maken van 

de link aan het einde van deze nieuwsbrief! 

 

 

  

  

  
  

  
 



 

Budgetten per regio 

De toegekende budgetten per regio voor het subsidiejaar 2019 blijven gelijk. Deze worden aangevuld 

met de restanten van 2018. Zie hiervoor onderstaande tabel.  

 

TABEL budgetten 2019  

  

Regio  Nieuw 

beschikbaar 2019  

Restant 2018  Totaal voor 2019  

beschikbaar  

  

Noordoost- 

Brabant  

3.890.000  2.306.871 *  6.196.871  

  

Zuidoost-Brabant  3.800.000  370.828  4.170.828  

  

Hart van Brabant  2.868.000  29  2.868.029  

  

West-Brabant  3.242.000  122.831  3.364.831  

  

Totaal  13.800.000  2.800.559  

  

16.600.559  

  

  

*  De te verwachten subsidie aan de veerdienst in deze regio voor het jaar 2018 (maximaal  

€ 11.033) wordt nog ten laste gebracht van dit restant.   

 

Normbedragen   

Er zijn enkele wijzigingen in de normbedragentabellen doorgevoerd. Dat betreft de volgende 

wijzigingen: Toevoeging van een normbedrag voor rotondes in de bebouwde kom, verhoging 

normbedrag voor begeleiding van VVN bij de verkeersveiligheidsprojecten BOB en Shotgun (van resp. 

760 naar 900 en 1250 naar 1400 euro). Daarnaast is er een toelichting opgenomen over ‘meerkosten 

bij slechte bodemgesteldheid’ bij tabel 1 fietspaden en tabel 2 fietsstraten: ‘Hiervan kan sprake zijn 

wanneer de fysieke draagkracht onvoldoende is, bijvoorbeeld in gebieden met veen of klei. Hier 

wordt niet bedoeld de milieutechnische staat, zoals bijvoorbeeld bodemverontreiniging’. Tot slot is 

er in de normbedragentabel van tabel 6 Stallingsplaatsen voor fietsen toegevoegd dat het 

normbedrag ‘incl. fundering’ betreft.  

VAT-kosten (engineeringskosten) 

Standaard wordt bij ieder project 15% van het subsidiebedrag opgeteld als zijnde bijdrage in de 

kosten van Voorbereiding, Administratie en Toezicht. Deze 15% geldt nu ook voor het toegankelijk 

maken van haltes (art. 4.4.1c) en projecten gericht op het aanschaffen en plaatsen van 

haltemeubilair (art.4.4.1d).  



 

Toetsingskader 

Evenals voorgaande jaren worden de door de gemeente ingediende projecten binnen de eigen regio 

beoordeeld. Om deze beoordeling door de toetswerkgroep te vergemakkelijken hebben we enkele 

vragen toegevoegd en enkele bijlagen in het aanvraagformulier verplicht gesteld. Zie ook bijlage 2 bij 

deze nieuwsbrief. U vindt de items terug in het aanvraagformulier voor subsidies (het E-formulier). 

Het E-formulier staat gereed vanaf 1 juli 2018. De termijn van indienen van de door de GGA 

goedgekeurde projecten zal zijn van 1 december 2018 tot en met 31 januari 2019.  

Invullen aanvraagformulier subsidies  

 

Tot slot nog enkele tips die van belang zijn voor het invullen van het aanvraagformulier subsidies (ook 

wel E-formulier genoemd). 

- Voor subsidie voor exploitatie van veerdiensten in 2019 is een apart subsidie-aanvraagformulier 

aanwezig. Deze is echter momenteel niet beschikbaar. Indien u hiervan gebruik wilt maken, 

stuurt u dan s.v.p. een mail naar hvdaker@brabant.nl. Dan zal het naar uw e-mailadres worden 

toegezonden. 

- De projecten voor RUP 2019 dienen uitvoeringsgereed te zijn en uiterlijk 1 december 2020 te zijn 

afgerond. De termijn van uitvoering mag u zelf invullen, maar dient in elk geval vóór 1 december 

2020 te liggen. Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden kunnen wij de termijn 

maximaal één jaar verlengen vanaf het moment dat u zelf heeft opgegeven. Wij adviseren 

daarom de termijn niet te kort te stellen. Een project mag namelijk altijd eerder worden 

verantwoord, maar kan slechts éénmaal met maximaal één jaar worden verlengd.  

- Voor wat betreft de digitale ondertekening. Bij het invullen van het formulier wordt bij de 

gegevens van de aanvragende gemeente gevraagd om het KvK-nummer en het 

vestigingsnummer. Deze gegevens worden geverifieerd bij de uiteindelijke ondertekening 

wanneer uw project op de RUP-lijst is geplaatst en kan worden ingediend voor subsidie. Het is 

gewenst om vooraf te controleren of het middel eHerkenning dat bij de ondertekening gebruikt 

gaat worden is afgegeven voor gebruik voor alle vestigingen van de gemeente of voor een 

specifieke vestiging. Alleen in het laatste geval moet dat specifieke vestigingsnummer ingevuld 

worden in het formulier. In alle andere gevallen kunt u dit leeg laten. 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid 

Mensgerichte verkeersprojecten voor 2019: Jaar van de Zichtbaarheid  
(bijdrage van Helga van ’t Hof)  

 

Inleiding 

In 2019 staat het accent ‘zichtbaarheid’ centraal in de campagne ‘Brabant gaat voor NUL 

verkeersdoden’. Samen voeren we acties en projecten uit. We doen dit integraal, dus met de 3 pijlers 

van verkeersveiligheid (infrastructuur, gedrag en handhaving). Naast zichtbaarheid houden we in 

2019 ook aandacht voor alertheid. In 2017 zijn er veel verkeersslachtoffers onder met name oudere 

fietsers gevallen. Daarom vragen we in 2019 ook extra aandacht voor de fietstrainingen.  

Hieronder vind je informatie over de mensgerichte projecten, gericht op zichtbaarheid, alertheid en 

fietstrainingen. Je kunt deze projecten opnemen in je uitvoeringsprogramma voor 2019. 

mailto:hvdaker@brabant.nl


 

Toolkit 

De werkgroep zichtbaarheid heeft voor het RUP 2019 een toolkit samengesteld. Deze toolkit bevat 

een overzicht van projecten en materialen voor zichtbaarheid, alertheid en fietstrainingen. Deze 

projecten en materialen kun je als mensgerichte maatregel opnemen in het uitvoeringsprogramma 

voor 2019. De toolkit is als bijlage bijgevoegd (bijlage 3). 

 

Het draaiboek voor de ‘Fluorweek’ voor de BVL-scholen wordt op de website van BVL geplaatst. Om 

je alvast te informeren is het draaiboek als bijlage bijgevoegd (bijlage 4). 

 

Op 21 juni heeft GGA Noordoost-Brabant een ambtelijk overleg over verkeersveiligheid 

georganiseerd. De diverse projectaanbieders hebben daar in een pitch hun project voor het jaar van 

de zichtbaarheid gepresenteerd. Deze pitches zijn gefilmd en worden ‘verborgen’ op YouTube 

geplaatst. Met deze links kun je de pitches bekijken. 

Pitch Fluorfeest: https://youtu.be/g2Apiv7Q7u4 

Pitch Reflection Day: https://youtu.be/cpd5P2XwjBw 

Pitch Stop voor de zebra: https://youtu.be/6O9Heyx02zU 

Pitch Solar Safety: https://youtu.be/nhPmmQlzuoI 

Pitch Show Yourself: https://youtu.be/UGBGl86Vitk 

Pitch Blijf uit de dode hoek: https://youtu.be/dmepAG-2my4 

Pitch VVN Fietsverlichtingsactie: https://youtu.be/-v_NTTif7mI 

Pitch ANWB Fietsverlichtingsactie (Lichtbrigade): https://youtu.be/uh8YVf-bB8o 

 

Maak bij het kiezen van je projecten ook gebruik van de beoordelingen door gedragswetenschappers 

Dijksterhuis en Van Baaren. Zij hebben projecten die veel in Brabant worden uitgevoerd, beoordeeld 

op verwachte effectiviteit vanuit gedragswetenschappelijk perspectief. De beschrijving en 

beoordelingen van de 22 projecten vind je Hier.  

 

Campagne  

In mei en juni is Helga van ’t Hof, in enkele gevallen ook samen met communicatiebureau Keijzer, 

aanwezig geweest in de ambtelijke GGA-overleggen. Daar zijn wensen en behoeften voor de 

campagne in het jaar van de zichtbaarheid kenbaar gemaakt. Er is nu gestart met het vertalen van 

deze wensen in een plan voor de campagne zichtbaarheid. Heb je een leuk idee voor een 

campagneactie voor zichtbaarheid laat het dan weten! 

In het najaar presenteren we het plan van aanpak voor de campagne in de ambtelijke GGA-

overleggen. 

 

Wil je meer informatie of heb je een vraag neem dan contact op met Helga van ’t Hof van de 

provincie (tel: 06-55686630). 

 

                                               
  

  

https://youtu.be/g2Apiv7Q7u4
https://youtu.be/cpd5P2XwjBw
https://youtu.be/6O9Heyx02zU
https://youtu.be/nhPmmQlzuoI
https://youtu.be/UGBGl86Vitk
https://youtu.be/dmepAG-2my4
https://youtu.be/-v_NTTif7mI
https://youtu.be/uh8YVf-bB8o
https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-gedragspotentie-verkeersveiligheidsprojecten-NB-juni-2018-Compleet.pdf


 

Fiets 
Tot slot willen wij graag de aandacht vestigen op een nieuwe subsidiemogelijkheid voor RUP 2019, te 

weten de subsidiemogelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van een fietsstimuleringsplan. Indien 

u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor het aanvraagformulier niet-infrastructureel gebruiken. 

U dient dan onderdeel B ‘overige subsidiabele kosten’ in te vullen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Ewoud Vink van de provincie (tel: 06-55686665) of met Jolanda Smit van het 

Werkgeversplatform (tel: 06-11078501). Of kijk op https://onsbrabantfietst.nl/werkgeversplatform 

 
 

Mensgerichte maatregelen voor 2019: 

Fietsstimulering, meer mensen vaker op de fiets! 
(bijdrage van Roger Heijltjes) 

 

Gemeenten werken met hulp van de provincie aan een optimaal netwerk van 

fietspaden. Ook realiseren provincie en gemeenten een netwerk van 

snelfietsroutes. Snelfietsroutes zijn comfortabel en direct. Daardoor wordt 

fietsen naar het werk een aantrekkelijker optie. Fietsende werknemers zijn 

fitter en minder vaak ziek. Ze dragen bij aan een beter milieu en de files 

worden korter. Je kunt als overheid nog zulke mooie fietspaden aanleggen, 

als inwoners van Brabant de voordelen niet kennen, bereiken we niet ons 

doel om meer mensen op de fiets te krijgen. Samen met partners zetten we 

daarom in op fietsstimulering. Specifiek voor de forens is het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) 

actief. Om de werknemer te verleiden en te stimuleren vaker te gaan fietsen is er het 

werkgeversplatform Ons Brabant Fietst. 

 

Fietsstimuleringsplan 

Om tot een samenhangende aanpak voor fietsstimulering te komen kan een gemeente subsidie 

aanvragen voor het opstellen van een fietsstimuleringsplan. Ook voor de uitvoering daarvan kun je 

subsidie aanvragen voor het niet-infrastructurele deel van de uitvoeringsacties. Een goed 

fietsstimuleringsplan omvat een samenhangend pakket van alle activiteiten die een gemeente kan 

ondernemen om meer mensen op de fiets te krijgen voor meer soorten verplaatsingen. Een goed 

fietsstimuleringsplan geeft zichtbaar invulling aan de 6 stappen van het Stappenplan fietsstimulering 

van het werkgeversplatform: zie https://onsbrabantfietst.nl/informatie/stappenplan-fietsstimulering 

 

Voor meer informatie kun je ook terecht bij jolanda@onsbrabantfietst.nl, 06-11078501. 

 

Werkgeversaanpak snelfietsroutes  

Binnen fietsstimulering is de forens – ook als (potentiële) gebruiker van de snelfietsroutes – een 

belangrijke doelgroep. De werkgeversaanpak richt zich daarbij vooral op de werkgevers en indirect 

op de werknemers. Een nieuwe snelfietsroute zorgt voor een betere bereikbaarheid van bedrijven en 

bedrijventerreinen. De snelfietsroutemakelaars van het Werkgeversplatform Ons Brabant Fietst 

informeren de bedrijven over de te realiseren routes. Ook bieden zij een op maat advies om 

werkgevers te activeren daadwerkelijk in te zetten op stimulering van fietsen. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking met het Brabant mobiliteitsnetwerk. https://onsbrabantfietst.nl/informatie/start-

werkgeversaanpak-snelfietsroutes. Verder vindt je zowel voor de werkgever als voor de werknemer 

interessante informatie over het stimuleren van het fietsen naar het werk. 

 

https://onsbrabantfietst.nl/werkgeversplatform
https://onsbrabantfietst.nl/informatie/stappenplan-fietsstimulering
mailto:jolanda@onsbrabantfietst.nl
https://onsbrabantfietst.nl/informatie/start-werkgeversaanpak-snelfietsroutes
https://onsbrabantfietst.nl/informatie/start-werkgeversaanpak-snelfietsroutes


 

 
 

 

Vanuit het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) wordt in dertien communities samengewerkt tussen 

overheden, bedrijven en instellingen met als doel minder mensen in de spits in de auto te laten 

reizen. Natuurlijk is het stimuleren van de fiets een belangrijke pijler in deze 

aanpak. De fiets is immers een gezond, sportief en voordelig alternatief voor de 

auto. Uit de onlangs uitgevoerde evaluatie blijkt de bmn-aanpak zijn vruchten meer 

dan af te werpen. Het artikel uit BrabantMagazine (juni 2018) geeft snel inzicht in 

de werkwijze en de resultaten van bmn: 

https://www.brabantmagazine.nl/magazine/2018editie4/mobiliteit/  

 

 

 

Voorbeeldactie: Bike Guerilla 

De afgelopen vier jaar hebben de NHTV-studenten Urban 

Design in opdracht van de gemeente Breda zo’n 20 Bike 

Guerilla’s bedacht en uitgevoerd. De acties zijn aardig, 

vriendelijk, confronterend en soms disruptief, maar vooral: 

ze zijn eenvoudig uitvoerbaar tegen lage investeringen. 

Iedere gemeente in de provincie kan er eenvoudig mee 

aan de slag. Daarom is nu in samenwerking tussen de 

NTHV, gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant een 

handboek gemaakt. Meer informatie en uiteraard het 

handboek kan je vinden op: 

https://onsbrabantfietst.nl/activiteiten/handboek-bike-

guerrilla-vol-fiets-promotieacties. 

 

 

 

 

         

 

 

 

https://www.brabantmagazine.nl/magazine/2018editie4/mobiliteit/
https://onsbrabantfietst.nl/activiteiten/handboek-bike-guerrilla-vol-fiets-promotieacties
https://onsbrabantfietst.nl/activiteiten/handboek-bike-guerrilla-vol-fiets-promotieacties


 

Verantwoording afgeronde projecten eerdere jaren  
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij al opgemerkt dat de verantwoording van de vanaf 2016 

toegekende subsidies afwijkt van voorgaande periode. Dit komt omdat wij de subsidies verstrekken 

gebaseerd op onze eigen Algemene Subsidieverordening. Wij maken bij de verantwoording daarbij 

onderscheid in zogenaamde ‘arrangementen’, waarbij de mate van verantwoording oploopt 

naarmate het subsidiebedrag toeneemt. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de 

declaratieformulieren (zie link aan het einde van de nieuwsbrief) dan wel naar de 

verleningsbeschikking.  

Wij verzoeken u het juiste declaratieformulier in te vullen, passend bij het ‘arrangement’ én het 

juiste jaar.   

      
  

 

uitleg subsidie verkeers- en vervoersprojecten GGA klik hier 

paragraaf 4 (GGA-regio’s) van de subsidieregeling klik hier kies voor ‘Inhoud regeling’.  

digitaal aanvraagformulier voor infrastructurele maatregelen klik hier  

digitaal aanvraagformulier voor niet-infrastructurele maatregelen klik hier 

brochure eHerkenning klik hier 

 

normbedragen GGA-subsidie incl. nadere toelichting tabel 7 klik hier 

declaratieformulieren GGA-subsidie  klik hier 

contactpersonen GGA-regio’s   klik hier 

 

uitleg subsidie Brabants VerkeersveiligheidsLabel  klik hier 

uitleg subsidie TotallyTraffic klik hier 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2rzCpNvUAhWDZVAKHbgbBckQjRwIBw&url=http://autorijles.nu/links/&psig=AFQjCNFdQ4W8uh-o0fXvYRSrG-wiz2ijmg&ust=1498558718460420
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/verkeer_en_vervoer__verkeers_en_vervoersprojecten_gga_subsidie_7629.aspx
http://www.brabant.nl/loket/regelingen/384424_1.aspx
http://www.brabant.nl/loket/regelingen/384424_1.aspx
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Cofinan_Infra_2019
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Cofinan_Infra_2019
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Cofinan_Niet_Infra_2019
http://www.brabant.nl/-/media/5a959a5d95d04b1784a9dc41f87f19ee.pdf
http://admin.sduconnect.nl/linked_links/1530088600Normbedragen_GGA_subsidies_inclusief_nadere_toelichting_bij_tabel_7.docx
http://www.brabant.nl/applicaties/producten/verkeers_en_vervoersprojecten_gga_subsidie_7629.aspx
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