
Veelgestelde vragen 
Dit bestand geeft een overzicht van veelgestelde vragen over de bijdrageregeling en het RMP. 
De vragen zijn verdeeld in categorieën, zodat u makkelijk uw vraag ook kunt terug vinden.  

 
Inventarisatie projecten 
 
Q: Is het uitvoeringsprogramma leidend is voor het RMP?  
A: Voor mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten is het uitvoeringsprogramma leidend. Voor 
alle gemeente wordt het VUP in het RMP opgenomen. De afgelopen jaren ontvingen 
gemeenten voor dit uitvoeringsprogramma een maximale provinciale bijdrage van 80% van de 
totale projectkosten.  

 
E-formulieren 
 
Q: Wanneer twee gemeente samen één project gaan uitvoeren, moeten beide gemeente 
dan de aanvraag doen?  
A: Het liefst ontvangt de provincie van één gemeente een aanvraag. Deze gemeente is dan 
de trekker van het project. Onderling verdelen de gemeenten de kosten.  

 
Q: Waar staat de naam van de trekker van het programma?  
A: De naam van de trekker van het deelprogramma is te vinden in het inleidende stukje van 
elk deelprogramma. Het staat het in de tabel onder ‘governance’ vermeldt.  
 

 

Aanvragen van de bijdrage 
 
Q: Kunnen projecten die vertraagd zijn nog steeds worden aangevraagd?  
A: Ja dat kan. Binnen drie maanden na de afloop van de termijn wil de provincie weten of het 
project (deels) is uitgevoerd. Het is dan niet erg om nog het een en ander uit te zoeken of na 
te gaan. Binnen de subsidievoorwaarden heeft een gemeente drie jaar de tijd om tot uitvoering 
te komen, en de mogelijkheid om dit met maximaal één jaar te verlengen.   
 

Q: In het RMP staat één bijdrage voor drie infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten. 
Twee van deze projecten zijn maar uitgevoerd, kan ik nog steeds dezelfde bijdrage 
ontvangen?  
A: Dat kan nog steeds. Let er wel op dat je als gemeente minimaal 50% van de totale kosten 
voor de infrastructurele projecten zelf moet betalen. Kortom, wanneer de totale projectkosten 
lager uitvallen, kan je nog steeds een bijdrage aanvragen, zolang deze maar maximaal 50% 
van deze totale kosten bedraagt.  
 

Q: Een project ontvangt een bijdrage uit de SPV impulsregeling van het Rijk, heb ik nog 
steeds recht op een bijdrage uit de bijdrageregeling.   
A: je hebt nog recht op een bijdrage uit de bijdrageregeling als de bijdrage uit de impulsregeling 
minder is  dan 50% van de totale kosten is. Je kunt deze bijdrage aanvullen, zolang je als 
gemeente minimaal 50% van de totale projectkosten zelf bijdraagt.    
 
Q: In het RMP staat één bijdrage voor drie infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten. 
Moet de bijdrage evenredig worden verdeeld over deze projecten?  
A: Nee, dat hoeft niet. Wanneer er in het RMP één bijdrage staat opgenomen voor meerdere 
projecten. Dan mag de gemeente zelf bepalen hoe zij deze bijdrage verdeeld over de 
projecten.  
 



Q: Een project gaat niet door, mag ik de bijdrage die voor dit project stond gereserveerd 
gebruiken voor een ander project? 
A: Dit kan helaas niet. Op de omgevingsdag heeft de provincie bijdragen per deelprogramma 
vastgesteld. Bijdragen kunnen dus niet overgeheveld worden naar projecten in een ander 
deelprogramma.   
 

Uitvoering 
 
Q: Wanneer moet je bij de provincie aangeven of een project is uitgevoerd? 
A: Binnen 3 maanden na afloop van de termijn wilt de provincie weten of het project (deels) is 
uitgevoerd. Het is geen probleem om nog het een en ander uit te zoeken of na te gaan tot 
deze datum. De realisatie moeten binnen 3 jaar na de afgifte van de beschikking zijn gedaan, 
met een mogelijke verlenging van 1 jaar van de looptijd.  
 

Q: Waar moet ik melden dat mijn project vertraagd is?  
A: dit moet gemeld worden bij de deelprogrammatrekker, hij/zij heeft een overzicht van alle 
projecten in het deelprogramma en wat de vertraging betekend. Verder moet een verzoek om 
de looptijd te verlengen worden gedaan bij de provincie Noord-Brabant.   


