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STAP 2: Log in met uw eHerkenningsaccount (via de link ‘digitaal indienen’ op de website)

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en 

verzenden.

Naam contactpersoon:

e-mail contactpersoon:

telnummer contactpersoon:

Vragen? Bel ons Servicepunt (tijdens kantooruren)
T: 0800 0200 600

servicepunt@noord-holland.nl

1 IBAN (van de beoogd subsidieontvanger):

2 Rechtsvorm: 

 Overheid

Anders, namelijk: 

bijlage 1 dit subsidieaanvraagformulier NAAM: “BIJLAGE 1 subsidieaanvraagformulier + projectnaam”

bijlage 2 kopie bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden) NAAM: “BIJLAGE 2 bankafschrift + projectnaam”

bijlage 3 begrotingsformat kleine infrastructuur 2023 NAAM: “BIJLAGE 3 begrotingsformat + projectnaam”

bijlage 4 ontwerp NAAM: “BIJLAGE 4 ontwerp  + projectnaam”

Bijlage 5 ontwerptoets verkeersveiligheid NAAM: “BIJLAGE 5 ontwerptoets + projectnaam”

bijlage 6 planning en kasritme NAAM: “BIJLAGE 6 planning (kasritme) + projectnaam” 

bijlage 7 eerdere subsidieverleningen NAAM: “BIJLAGE 7 subsidieverleningen + projectnaam” 

bijlage 8 overig NAAM: “BIJLAGE 8 overig + projectnaam” 

Zonder verplichte bijlagen is uw aanvraag niet compleet en zal het niet in behandeling worden genomen.

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER KLEINE INFRASTRUCTUUR 2023
Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2023   
(via de TAB-toets kunt u naar de volgende vraag springen)

Naam project: 

Aangevraagd bedrag:

Openstellingsperiode: van 7 februari 9:00 tot en met 21 september 2023 vóór 17.00 uur.  

STAP 1: maak de bijlagen gereed:

Te uploaden bijlagen bij het digitaal indieningsformulier op onze website:
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PROJECTGEGEVENS

3 Bedragen de kosten van uw project maximaal € 3.500.000,-?

 ja 

 nee

4 Is voor het project reeds subsidie verleend vanuit de subsidieregelingen Kleine infrastructuur 2021 

of 2022?  

 nee 

ja, kenmerk van de betreffende subsidiebeschikking:

5  Bent u een beheerder of eigenaar van een openbare weg als bedoeld in de Wegenwet? 

 Beheerder

 Eigenaar 

6 Binnen welke regio valt uw project? 

De indeling in regio’s kunt u terugvinden in de kaartviewer.

Gooi en Vechtstreek

 Zuid-Kennemerland-IJmond

Kop van Noord-Holland

Alkmaar e.o. 

 Westfriesland

7 Wat is de exacte locatie van het project? Benoem in elk geval de straatnamen en plaats. 

8 Voor welke activiteit(en) vraagt u subsidie aan:

a. Het aanleggen of aanpassen van wegen of voetpaden met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid;

b. Het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid;

c. Het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten op regionale fietsroutes met als hoofddoel het verbeteren van het 

regionaal fietsnetwerk;

d. Het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten op een doorfietsroute met als hoofddoel het verbeteren van het region-

aal fietsnetwerk;

e. Het in combinatie met activiteiten a, b, c of d laten uitvoeren van een Ontwerptoets verkeersveiligheid voor het aanleggen of 

aanpassen van wegen, voetpaden of fietsstraten.

https://geoapps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html?id=924130028c524f828ae2adcd597db454
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9 Wat is/zijn de concrete hoofddoelstelling(en) van het project? 

10 Geef een beschrijving van de urgentie tot het aanpassen van de huidige situatie ten behoeve van de

 verkeersveiligheid en/of regionale bereikbaarheid voor fietsers:
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11 Geef een beschrijving van de maatregelen benodigd voor het realiseren van de nieuwe situatie.

 

12 Motiveer de gemaakte keuzes in het wegontwerp, en licht toe hoe deze keuzes de verkeersveiligheid 

en/of regionale bereikbaarheid voor fietsers ten goede zullen komen.   

Onderbouw uw argumentatie met de CROW-aanbevelingen voor een veilige inrichting, zoals vermeld in de CROW 

kennisbank, of indien het project gelegen is op het regionaal fietsnetwerk, de betreffende kwaliteitseisen uit de Actieagenda 

actieve mobiliteit 2022-2027. 

 

https://kennisbank.crow.nl/Guest
https://kennisbank.crow.nl/Guest
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13 Som hier de subsidiabele maatregelen binnen het project op die duurzamer worden uitgevoerd dan 

conventioneel, en geef beknopt aan op welke wijze CO2-besparing wordt bereikt.  

Code maatregel in 
begrotingsformat  

Naam maatregel in begrotingsformat 
(tabblad 1)

Motivatie  

14 Geef aan welke andere keuzes binnen het project als geheel zijn gemaakt om negatieve klimaateffecten 

te voorkomen.  

15 Indien het niet haalbaar wordt geacht subsidiabele maatregelen binnen het project duurzamer dan 

conventioneel uit te voeren, geef hiervoor een motivatie. 



pagina 6 van 10
NH0209_bijlage 1 subsidieaanvraagformulier

16 Indien van toepassing, wat zijn de toegepaste smart mobility-maatregelen        en hun bijdrage aan de 

hoofddoelstelling(en) van het project?  

17 Indien van toepassing, geef aan hoe u tot het in de begroting toegepaste percentage van nader te 

detailleren bouwkosten bent gekomen:  

18 Is het project gelegen op een route van het openbaar busvervoer?

 Nee

 Ja.  Zo ja, geef hier aan hoe de doorstroming van het openbaar busvervoer gegarandeerd blijft. 

  Indien mogelijk, verwijs naar correspondentie met OV-adviseurs van de provincie.
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19 Is het project gelegen op een weg met een ontsnipperingsopgave? 

 Nee

 Ja.  Zo ja, welke maatregelen worden getroffen binnen het project om wildaanrijdingen te voorkomen en leefgebieden 

  van wilde diersoorten te verbinden? En waarom (niet)? Beschrijf hier ook de effecten van de nieuwe situatie op de

  natuur en de doelsoorten in de omgeving..

20 Werkwijze: hoe wordt het project uitgevoerd/uit welke onderdelen/activiteiten bestaat het project?

21 Bent u zelf de aanbestedende partij? 

 Ja

 Nee, de aanbestedende partij is:

  

22 Wat is de (geschatte) gunningsdatum van het project?

 

23 Wat is de (geschatte) startdatum van de uitvoering van het project?

 

24 Wat is de (geschatte) opleverdatum van het project?
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25 Geef een globale tijdsplanning: wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd.  

26 Zijn er juridische/planologische belemmeringen? Zo ja: welke belemmeringen betreft het en wanneer 

verwacht u duidelijkheid hierover?

 ja, namelijk

 nee

27 Als subsidie wordt verleend, hoe gaat u communiceren dat uw project (mede) mogelijk wordt gemaakt 

met financiële steun van de provincie Noord-Holland?   

28 Geef aan welke vergunningen of ontheffingen u voor dit project heeft aangevraagd (of nog moet 

aanvragen) en of deze al zijn verleend.      

29 Mocht u nog andere informatie willen delen, die van belang kan zijn bij de beoordeling van uw 

aanvraag, dan kunt u dat hier vermelden.   

Fasering / activiteiten / mijlpalen Geplande startdatum (dd-mm-jjjj) Geplande einddatum (dd-mm-jjjj)
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FINANCIËLE GEGEVENS

30 Kunt u de btw over dit project verrekenen of compenseren?

 Ja, het btw-nummer is:  U vult alle bedragen exclusief btw in.

 Nee U vult alle bedragen inclusief btw in.

 In uw aanvraag moet u rekening met btw houden. 

31 Heeft u voor (een deel van) het project waarvoor u nu subsidie aanvraagt reeds op grond van een 

andere regeling subsidie aangevraagd of ontvangen?    

 ja, vul deze in, in het dekkingsplan (vraag 31) onder ‘Bijdragen derden’  

 nee

  

Begroting
32 Vermeld de kosten van het project in het verplichte begrotingsformat kleine infrastructuur 2023. 

Dit Excel-format vindt u in het Digitaal Loket op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies. 

Financiering
Geef per co-financier (ook uw eigen bijdrage) aan welk bedrag wordt ingezet en of dit al is verleend.

Dekkingsplan Bedrag (€) Al zeker? ja/nee

Naam cofinancier

Totale investeringskosten (SSK):

Dekking

Eigen bijdrage

Bijdragen derden, (Naam organisatie(s)): 

Overige inkomsten / bijdragen, nl. 

Gevraagde subsidie nee

Totaal dekking: 

Voorschot
Een subsidie van minder dan € 10.000,- wordt direct vastgesteld en uitbetaald.

Als u (meer dan) € 10.000,- aan subsidie vraagt:

32 Wilt u een voorschot van maximaal 80% ontvangen?

 Nee, u kunt bij een voortgangsrapportage alsnog om een voorschot vragen.

 Ja,  geef in onderstaand schema per kwartaal aan welke activiteiten en bijbehorende uitgaven plaats zullen vinden.  

 (het zogenaamde kasritme). Hierop bepalen wij het kasritme van de voorschotten.

Planning ( dd-mm-jjjj ) (Deel-)activiteit Verwachte 

uitgaven (€)

Gevraagd 

voorschot 

tot 80% (€)

Toelichting

Startdatum 1e periode van drie maanden 

Startdatum 2e periode van drie maanden 

Startdatum 3e periode van drie maanden 

Startdatum 4e periode van drie maanden 

Etc. (voor meerjarige projecten) 

https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies
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