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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Wijzigingen Subsidieregeling mobiliteit (SRM) 2017 

in het jaar 2020

  

Geachte Statenleden, 

 

Hierbij informeren wij u over de technische wijzigingen van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-

Holland 2017 (SRM). De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een nieuwe paragraaf 17 

Korte Termijn Aanpak (KTA) in het kader van het Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking

(MoVe). In 2018 en 2019 heeft PZH haar bijdragen aan de diverse projecten steeds via

begrotingssubsidies gedaan. De voornaamste reden om een subsidieregeling voor de KTA in het

leven te roepen is vermindering van de administratieve lasten. 

 

Daarnaast zijn er nog vier technisch-inhoudelijke wijzigingen in de SRM, te weten:

1 . Het niet meer opnemen van het begrip “Haltescan”;

2. Het opnemen van een grondslag om subsidie te kunnen verlenen voor een overstappunt van

fiets naar een veerpont;

3. Het opnemen van het vereiste dat een regionaal infrastructureel project als direct

uitvoeringsgereed project is opgenomen in de regionale Gebiedsagenda Mobiliteit in het

eerste jaar van betreffend uitvoeringsprogramma;

4. Het niet meer opnemen van het jaartal in de naamgeving van het provinciale

Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer.

 

De regio’s (of inliggende gemeenten), vervoerders of organisaties (buurtbusverenigingen,

bedrijfsvervoerders, reizigersplatforms) stellen de nieuwe subsidieaanvragen op voor 2021.

Subsidies worden pas verleend ná vaststelling of onder voorbehoud van goedkeuring van de

Begroting 2021 door uw Staten in november 2020. Na vaststelling van de wijziging van de SRM,

kunnen de subsidieaanvragen 2021 worden opgesteld en ingediend.

 

Ter informatie ontvangt u hierbij het besluit tot wijziging van de SRM 2017.

http://www.zuid-holland.nl
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Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

1 . besluit tot wijziging van de SRM 2017

2. beleidstheorie over het beleid van ‘Mobiliteit - korte termijn aanpak (KTA)’ middels een nieuw
schematisch beleidsoverzicht


