
Subsidie aanvraag

Onderbouwen 

subsidiabele 

kosten

Opstellen SSK 

raming

Infrastructurele 

maatregelen

Opstellen 

projectplan

Op onderdelen afwijkende 

omstandigheden

standaard 

maatregelen

Normbedragen gids

IV specials

SSK

onder 

bouwen

NtD > 10%

Risico’s > 10%

Indirecte kosten > 24%

Inclusief 21% BTW 

Norm 

bedragen

ja

nee

Opslagen 

80%

IV specials

Aanleg fietspaden

Duurzaam veilig 

maatregeklen

HOV Bus 

halteringen

parameter

maatregel

kostensoort

kst codes

I.11 tm I49

Specials

SSK
P1

P2

P4

P5

Opslagen 

aanpassen



Aanleg vrij liggend 

fietspad

nieuw

bestaand verbreden

renoveren

Nieuw BxL [m] naast 

bestaand

period. onderhoud 

uitgevoerd?

nieuw 

bouw

nieuw 

bouw

Rest LevensDuur 

verharding < 5 jr

Inspectie uitvoeren

I. verharding

frezen en vervangen 

verharding 

ja

renovatie

V specials 

SSK

Rest LevensDuur 

fundering  < 5 jr

Rest LevensDuur 

fundering  < 30 jr

V specials 

SSK

Rest LevensDuur 

fundering  > 30 jr

nieuw 

bouw

Rest LevensDuur 

verharding >  5 jr

fundering 

hergebruiken

II. grondwerk

III. voorzieningen

IV. specials

topfrezen en 

vervangen deklaag

Codes

I.51 tm 59

groot 

onderhoud

slopen

nee

nee

Periodiek Onderhoud

- klein onderhoud 7 jr

- groot onderhoud 14 jr

verwijderen slopen

ja

ja

ja

nee

nee

P3

P3

P3

Kies type verharding

herstraten tegel 

verharding

Kies breedte 

verharding

rood/zwart 

asfalt 

Breedte [m]

Bepaal lengte tracé 

per maatregel
Lengte [m]

reparatie scheuren 

en gaten 

klein 

onderhoud

Rest LevensDuur 

verharding >  10 jr

herstraten slechte 

plekken

Codes

I.61 tm 69

% van het 

oppervlak

tegels (in kleur) 

kst codes

I.11 tm 49

kleur 

toeslag

Vervangen tegels 

door asfalt

renovatie 

verwijderen 

tegels

renovatie 

asfalt

Herstraten tegels, 

vervangen breuk

Herstraten tegels, 

vervangen breuk

asfalt

tegels

P2

P3

P3



ja

nee

II. grondwerk

III. voorzieningen

V. specials

P1

P1

P1

grondverbetering

zanderig

standaard 

dwarsprofiel

grondslag v/d 

ondergrond

toe- en afritten bij 

kunstwerken

bepaal gemiddelde 

ophoging
grondwerk

V specials

SSK

niet zandering

klei en veen

grote kans op 

zettingen

voorbelasting

vertikale drainage

zettingsreduceren-

de maatregelen

breedte fietspad en 

bermbreedte

alternatieve ophoog 

materialente
ch

n
is

ch
e

 o
p

lo
s 

m
o

g
e

li
jk

h
e

d
e

n

V specials

SSK

verkeersregel 

installatie (VRI)

verlichting (OV) 

langs fietspad

elektriciteit / signaal 

kabel aanwezig

kst codes

III.11 tm 19

verlichting

verleggen 

bestaande kabel

VRI op autoweg

met vluchtheuvel in 

rijbaam

kunstwerkeninspecties & 

achterstallig onderhoud

grondverbetering

kunstwerken

kabels & leidingen

afwatering

riolering

overige posten

voeding

signaal

bepaal lengte tot 

aansluitpunt

nieuw aan te leggen 

kabel

bepaal lengte OV

verlichting (OV) op 

kruisingsvlak

bepaal aantal 

masten

bepaal aantal 

aansluit-takken

VRI LV

fietspad

bepaal aantal 

rijstroken

VRI 

autoweg

V specials

SSK

onderzoeks 

rapportage

schetsontwerp

Bijzondere kosten 

voor NtD, risico’s of 

uitvoeringskosten

onder 

bouwen

Specials > 10 % van 

de totale kosten

ja

nee

meeliggend voetpad

Specials < 5 % van 

de totale kosten

Onderdeel 

van NtD

ja

nee

kst codes

II.11 tm 19

afmetingen  

[m]

hoogte [m]

kst codes

III.21 tm 29

lengte [m]

kst codes

III.41 tm 49

aantal

kst codes

III.51 tm 59

aantal

kst codes

III.31 tm 39

aantal

schakelkast 

software

P3

Opslagen 

aanpassen



verkeersdrempels

Duurzaam veilig 

maatregelen

wegversmalling

kruisingsvlakken

verkeersregel 

installatie (VRI)

Bepaal snelheid en 

wegbreedte
drempels

kst codes

I.11 tm 39
lengte [m]

snelheid 

[km/u]

aantal

Bepaal prefab of 

elementenverh.

versmalling
kst codes

III.11 tm 39
aantal

Bepaal oppervlak

Bepaal type 

verharding

kst codes

II.11 tm 29

aantal 

takken

VRI  langzaam 

verkeer

VRI op autoweg

met vluchthevel in 

rijbaam

bepaal aantal 

aansluit-takken

VRI LV

fietspad

bepaal aantal 

rijstroken
VRI 

autoweg

meeliggend voetpad
kst codes

IV.41 tm 49

aantal

kst codes

IV.51 tm 59

aantal

schakelkast 

software

V specials

SSK

bijzondere 

omstandigheden

verwijderen, aanpassen of renoveren 

bestaande maatregelen

5,50 m

3,50 m

30 km / uur
ca 100 m2

kst codes

II.11 tm 29

klinkers of 

asfalt

lengte < 10 m

lengte > 10 m of 

andere uitvoering

V specials

SSK

ja

nee

P4

Bepaal aantal 

takken

kst codes

II.21 tm 29

oppervlak 

[m2]> 100 m2

< 100 m2

kst codes

II.11 tm 19

oppervlak 

[m2]

kst codes

IV.31 tm 39

aantal

P3



R-Net standaard 

Abris

Aanleg HOV haltes

Stramienmaat 6,00 

m of 9,00 m

Incl statische 

informatie

Fietsenstalling 

eenheid 8 fietsen

Perron meubilair

Halte inrichting

Standaard perron

R-Net DRIS

hekwerk

bank

leunsteun

afvalbak

peukenzuil

reclame display

ja

nee
elektriciteit / 

voeding aanwezig

verleggen 

bestaande kabel

bepaal lengte tot 

aansluitpunt

nieuw aan te leggen 

kabel

fietsoverkapping

fietsbeugel per 8 

fietsen

Standaard perron 

en haltekom

uitzonderlijke 

verkeersmaatregelen

grondverbetering

grondkeringen en taluds

verleggen kabels & leidingen

aanleg afwatering en riolering

minder valide voorzieningen

overige posten

V specials 

SSK

schetsontwerp

ja

nee

Haltekom totale 

lengte 57,75 m

bepaal afmeting 

abri

voorbereidende 

werkzaamheden

Slopen en afvoer 

verharding 

opsluitbanden

Vast bedrag per 

halte

Opnemen en 

transport van abri’s 

en haltemeubilair 

naar depot 

Vast bedrag per 

halte

abri

perron

fietsen 

stalling

DRIS

meubilair

verwijderen

elektra

Grondwerk
Vast bedrag per 

halte

perron

21,90 m kst codes

I.13 tm 14

aantal

kst codes

I.11 tm 12

aantal
Bepaal asfalt of 

beton
haltekom

kst codes

I.31 tm 35

aantal

kst codes

II.11 tm 14

aantal

kst codes

I.35

aantal

kst codes

I.41 tm 45

aantal

kst codes

III.20 tm 41

Aantal 

haltes

kst codes

III.11 tm 12

Lengte [m]

P3

P5


