
Procesbeschrijving bijdrageregeling RMP 
Dit bestand beschrijft in het kort het proces rondom de bijdrageregeling van het regionale 
mobiliteitsprogramma van de provincie Noord-Brabant. De planning kan elk jaar een beetje afwijken, 
maar over het algemeen verloopt het proces als volgt.  
 
1) De ontwikkeling van een nieuw RMP begint halverwege het jaar. In juli/augustus komt het 

coördinatieteam voor de eerste keer samen. Dit team bestaat uit team MRE, de provincie en 
vertegenwoordigers uit elke subregio. Zij stellen samen de eerste prioriterings- en 
beoordelingscriteria op.  

 
2) Op basis van deze criteria en voorwaarden van de provincie kunnen gemeenten de eerste 

inventarisatie van projecten maken, en deze opnemen in de Excelformulieren. Dit formulier en 
instructies voor het invullen zijn te vinden op de website van Metropoolregio Eindhoven.  

 
3) Het coördinatieteam beoordeeld deze projecten op basis van de vooraf opgestelde criteria. 

Projecten die als kansrijk voor een bijdrage worden gezien, kunnen daarna verder worden 
uitgewerkt in de eerste twee stappen van de e-formulieren. Instructies voor het invullen van de e-
formulieren zijn te vinden op de website van de Metropoolregio Eindhoven. Voor sommige projecten 
kan worden gevraagd om extra informatie aan te leveren voordat deze verder worden uitgewerkt.  

 
4) Het coördinatieteam beoordeeld de e-formulieren, en kijken of projecten nog steeds kansrijk zijn 

voor het ontvangen van een bijdrage uit de bijdrageregeling. Als dit het geval is, kunnen gemeenten 
de projecten verder uitwerken in stap 3 van de e-formulieren. Instructies voor het in vullen van deze 
stap zijn ook te vinden op de Website van de metropoolregio Eindhoven. 

 
5) In de periode dat gemeente stap 3 van de e-formulieren invullen, zal team MRE (met hulp van de 

provincie en het coördinatieteam), beginnen met het schrijven van een concept RMP. In dit RMP 
komen alle projecten te staan die de aankomende jaren uitgevoerd gaan worden. Dit gaat dus om 
projecten waar al financieringsafspraken voor zijn gemaakt, en waarvoor dit nog niet is gebeurd.  

 
6) Op het laatste poho voor de omgevingsdag in december wordt dit concept vastgesteld. Op de 

omgevingsdag wordt dit gepresenteerd, en maakt de provincie de bijdrage bekend die zij aan de 
verschillende deelprogramma's toekennen. Ook worden er op deze dag andere financierings- en 
uitvoeringsafspraken gemaakt. Het kan ook zijn dat de provincie nog een aantal punten heeft voor 
de verdere uitwerking van het concept RMP.  

 
7) In het begin van het nieuwe jaar zal er worden gewerkt aan de aandachtspunten en worden de 

bijdragen aan het concept RMP toegevoegd. Eventuele aanpassingen worden door het poho 
akkoord bevonden, en wordt daarna aan de gedeputeerde staten aangeboden om definitief 
vastgesteld te worden.  

 
8) Als dit is gebeurd zal ook de bijdrageregeling worden geopend. Wanneer projecten aan de vooraf 

gestelde voorwaarden voldoen, kunnen gemeente de bijdrage voor deze projecten aanvragen. Dit 
wordt gedaan door stap 4 van de e-formulieren in te vullen.  

 
9) Tijdens het uitvoeren van projecten blijven gemeenten een meldingsplicht houden naar de provincie. 

Zij moeten laten weten wanneer het project niet of deels worden uitgevoerd. Wanneer het project 
volledig is uitgevoerd moet de gemeente een gereedmeldingsformulier naar de provincie sturen om 
aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de aanvraag werd gedaan ook zijn verricht. Dit moet 
binnen drie maanden na het verstrijken van de (opgegeven) einddatum.  

 
Voor vragen over het proces of hulp bij het indienen van projecten of doen van de aanvraag, kan contact 
op worden genomen met team MRE: RMP@metropoolregioeindhoven.nl. 
 
Voor vragen die gaan over het systeem van de e-formulieren of het toekennen van bijdragen kan contact 
op worden genomen met de provincie Noord-Brabant: subsidie@brabant.nl of 073- 68 08 282 
(bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur).  
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