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§3 Slimme mobiliteit maatregelen infrastructurele deelopgave A67 

 

 

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen 
naar: 

              Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

              Afdeling Subsidies 

              Postbus 90151 

              5200 MC  ’s-Hertogenbosch 
 

 

 

 

 

A1  AANVRAGER 

  
  Gemeente Eindhoven 

 

Naam rechtspersoon:       

Bezoekadres:       Postcode:       Plaats:       

Postadres:       Postcode:       Plaats:       

Telefoonnummer:       

E-mailadres:       

Website:       

Inschrijvingsnummer Kamer van 
Koophandel (KvK): 

      

Rekeningnummer: IBAN:      BIC-code:      

Tenaamstelling rekening: 
      

                                                  ! Voeg als verplichte bijlage een recent bankafschrift toe (niet ouder dan 1 maand).    

Berichtenbox naam:*       

* Wenst u gebruik te maken van het recht op digitale afhandeling van uw aanvraag? Vermeld hier dan de  berichtenbox naam van uw account bij 
Antwoordvoorbedrijven.  

Interne contactpersoon  

Naam en voorletters:  dhr.  mevr.       Titel (optioneel):       

Functie bij het project:       

Telefoonnummer:       

Mobiel nummer:       

E-mailadres:       

 
Ga verder bij rubriek A2 indien een gemachtigde de aanvraag indient en ondertekent namens de aanvrager. 

Ga in alle overige gevallen verder bij rubriek B. 

A2  Gemachtigde  (Indien van toepassing) 

Naam en voorletters:  dhr.  mevr.       Titel (optioneel):       

Naam organisatie:       

Postadres:       Postcode:       Plaats:       

Telefoonnummer:       

Mobiel nummer:        

Inschrijvingsnummer Kamer van 
Koophandel (KvK): 

      

E-mailadres:       

 ! Voeg als verplichte bijlage een rechtsgeldige machtiging bij. 

Ga verder bij rubriek B. 

 

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/berichtenbox
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/berichtenbox
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B  Projectgegevens                                                                                                      

B1 Projectnaam (maximaal 40 
tekens): 

      

De naam zal worden getoond in het openbaar bijdrageregister van de provincie Noord-Brabant en worden 
gebruikt in toekomstige correspondentie 

B2 Looptijd van het project 
waarvoor een bijdrage wordt 
aangevraagd: 

Geplande startdatum:       

 Niet eerder dan (1 maart 2020) art. 3.6, 
kosten die niet in aanmerking komen voor 
een bijdrage 

Geplande einddatum:       

 Uiterlijk 31 december 2026 gereed, 
art.3.4, Bijdrage vereisten 

B3  Is uw aanvraag gericht op aan 

de infrastucturele deelopgave 

gerelateerde Slimme Mobiliteit 

maatregelen binnen de corridor 

A67 gericht op het mijden en 

spreiden van verkeer op de 

A67 ?   

(Art. 3.3 Activiteiten die in 
aanmerking komen voor een 
bijdrage) 

 Ja 

 Nee 

 

B4 Zijn  de volgende bijlagen 
toegevoegd bij de aanvraag:  

1°. het projectblad van de 
infrastructurele deelopgave, 
zoals opgenomen in de meest 
recente voortgangsrapportage; 

2. een verklaring van 

Rijkswaterstaat met een 

akkoord op de uitvoering van 

de Slimme Mobiliteit 

maatregelen en de daarbij 

behorende kosten door 

aanvrager 

 Ja 

 Nee 

 

  

 

 

C  FINANCIËN 

C1 Kostenraming en gevraagd bijdrage bedrag 

Begrote totale projectkosten  

 

 

(incl. niet compensabele BTW) 

 

€       

 

Indien u de BTW geheel/gedeeltelijk kunt compenseren, mag u die BTW niet meenemen in het bedrag 
‘begrote totale kosten’.  
Kunt u de BTW geheel/gedeeltelijk niet compenseren, dan dient u die BTW wel mee te nemen in het bedrag 
‘begrote totale kosten’. 

Wat is de hoogte van het totaal gevraagde 
bedrag?  

 

(incl. niet compensabele BTW) 

 

 

 

Is het gevraagd bedrag hoger of gelijk aan 
€2.500.000?  
 

€       

Indien u de BTW geheel/gedeeltelijk kunt compenseren, mag u die BTW niet meenemen in het bedrag ‘totaal 
gevraagde subsidiebedrag’.  
Kunt u de BTW geheel/gedeeltelijk niet compenseren, dan dient u die BTW wel mee te nemen in het bedrag 
‘totaal gevraagde subsidiebedrag’.  
 

 Nee 

 Ja, u dient in uw kostenraming een zichtbare onderverdeling naar kalenderjaren op te nemen van 
besteding (kosten) en dekking (inkomsten/bijdrage).  

 

Toelichting: Als provincie zijn wij gehouden aan de vereisten die volgen uit het Besluit Begroting en 
Verantwoording (hierna: BBV). Voor een juiste toepassing van het lasten en batenstelsel voor door provincies 
verstrekte bijdragen en subsidies is door de commissie BBV in een nadere publicatie ‘Uitwerking lastneming 
subsidies’  (ook van toepassing op onze verleende bijdragen) voorgeschreven dat vanaf 1-1-2021 bij 
meerjarige subsidie en bijdragenprojecten boven een door Provinciale Staten vastgesteld grensbedrag, de 
last toegerekend moet worden aan de kalenderjaren. Uit uw aanvraagformulier blijkt dat het aangevraagde 
bedrag boven deze grens zit. Daarom dient u in de begroting een indeling naar kalenderjaren op te nemen. 

! Voeg als verplichte bijlage een bestedingsoverzicht naar jaren toe. 
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C2  Betaling 

Gedeputeerde Staten betalen de bijdrage in een keer uit. 

 

 

 

D  CHECKLIST (VERPLICHTE) BIJLAGEN 

Zie voor voorbeelden van de onderstaande verplichte bijlagen de Producten en Dienstencatalogus van de site van de provincie Noord-Brabant. 

1  Projectblad van de infrastructurele deelopgave, zoals opgenomen in de meest recente voortgangsrapportage 
(verplichte bijlage) 

 
Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op aan de infrastructurele deelopgave gerelateerde Slimme Mobiliteit 

maatregelen binnen de corridor A67 gericht op het mijden en spreiden van verkeer op de A67. Wij vragen om de meest recente 
versie.  

2  

Verklaring van Rijkswaterstaat (verplichte bijlage) 

 

Verklaring met een akkoord op de uitvoering van de Slimme Mobiliteit maatregelen en de daarbij behorende kosten door 

aanvrager 

3  Kostenraming (verplichte bijlage) 

 Bij de aanvraag wordt altijd een kostenraming gevraagd zoals opgenomen in door de programmaraad halfjaarlijks vastgestelde 
voortgangsrapportage. In het geval de bijdrage aanvraag meer is dan € 2.500.000 moet ook een bestedingsoverzicht naar jaren 
toegevoegd worden.  

4      Recent bankafschrift, niet ouder dan 1 maand  (verplichte bijlage) 

5   Rechtsgeldige machtiging (indien van toepassing) 

 Indien de aanvraag wordt ingediend voor een regio zonder rechtspersoonlijkheid dient een rechtsgeldige machtiging  te worden 
toegevoegd.  

N.B. Wij verzoeken u de bijlagen te nummeren conform de bovenstaande checklist. Indien gewenst kunt u extra bijlagen indienen.  

 

 

E  ONDERTEKENING 

E1  Verklaring 

Ondergetekende verklaart: 

 alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en alle verplichte bijlagen te hebben 
bijgevoegd; 

 bevoegd te zijn tot het indienen van de bijdrageaanvraag; 

 ermee bekend te zijn dat alle ingediende gegevens openbaar zijn, tenzij daarop een uitzonderingsgeval als bedoeld in de Wet openbaarheid 
van bestuur van toepassing is;   

 ermee in te stemmen dat de door u in deze aanvraag verstrekte persoonsgegevens door ons worden geregistreerd en verwerkt ten behoeve van 
het bijdrageproces als gevolg van uw aanvraag.* 

* Voor informatie met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwijzen wij u naar de privacyverklaring op onze website. In deze 
verklaring wordt aangegeven hoe we als provincie omgaan met persoonsgegevens.  

https://www.brabant.nl/Proclaimer/Privacyverklaring 

 

E2  Ondertekening 

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 

Plaats:  Datum:  Naam: 

                    

     

    Functie: 

          

     

    Handtekening: 

          

     

https://www.brabant.nl/Proclaimer/Privacyverklaring
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(optioneel - ondergetekende 2) 

Plaats:  Datum:  Naam: 

                    

     

    Functie: 

          

     

    Handtekening: 

          

(optioneel - ondergetekende 3)     

Plaats:  Datum:  Naam: 

                    

     

    Functie: 

          

     

    Handtekening: 

          
 

 


