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Vaststelling deelplafonds SRM voor jaar 2021
Geachte Statenleden,
Hierbij informeren wij u over het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor de paragrafen 9,
12, 13, 16, 16B en 17 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM 2017) voor het
jaar 2021.
Op grond van artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 stellen
Provinciale Staten de hoofdsubsidieplafonds vast. Gedeputeerde Staten kunnen een door
Provinciale Staten vastgesteld hoofdsubsidieplafond onderverdelen in deelplafonds, voor
afzonderlijke onderdelen van de regels, waarvoor dat plafond is vastgesteld (artikel 5, lid 2 van de
Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013). Gedeputeerde Staten hebben de
deelplafonds van de SRM 2017 voor het jaar 2021 volgens onderstaande tabel vastgesteld,
onder voorbehoud van het besluit van provinciale staten tot vaststelling van het hoofdplafond voor
de paragrafen 9, 12, 13, 16, 16B en 17 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017.
Subsidieregeling Paragraaf Titel van de regeling
Nr.
2021.1.6.74

Ambitie

Subsidieplafond
2021
17.518.000

Subsidieregeling
mobiliteit Zuid-Holland
2017
9

Sociale Veiligheid

2.1

200.000

12

Veerprojecten

2.1

6.000.000

13

Veerinfrastructuur

2.1

500.000

16

Energietransitie

2.3

355.000

16B

Experimenten

2.1

100.000

Korte Termijn Aanpak in het 2. 1

10.363.000

Vernieuwingen Mobiliteit
17

kader van het
Gebiedsprogramma MoVe

Ons kenmerk

PZH-2020-751377440

Het hoofdplafond vormt de optelling van de voorgenomen deelplafonds. Niet voor alle paragrafen
worden deelplafonds vastgesteld.
Ter toelichting op de tabel dienen de volgende opmerkingen:
1.
2.
3.

Subsidies die opgenomen zijn in de tabel deelsubsidieplafonds worden verstrekt op basis
van de SRM 2017;
Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de
betreffende subsidieregeling. Het betreft de paragrafen 12, 13, 16 en 17;
Voor paragraaf 9 wordt een deelsubsidieplafond voorgesteld van € 200.000. Het gaat om
die onderdeel uitmaken van de exploitatiebedragen voor de vervoerder met als doel:

vergroting van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Met ingang van december
2018 is de nieuwe concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gestart.
De middelen voor sociale veiligheid in 2020 zijn beperkt tot platform AVL (Gorinchem) en
Aquabus;
4.
Voor paragraaf 12 is een subsidieplafond vastgesteld van € 6.000.000. Subsidies worden
verstrekt voor nieuwbouw of renovatie van een veerpont en zijn afkomstig uit het
5.

revolverend verenfonds;
Voor paragraaf 13 wordt een deelsubsidieplafond voorgesteld van € 500.000. Subsidies
worden verstrekt voor projecten die de inrichting van aanmeerlocaties verbeteren, zoals

6.

de renovatie of nieuwbouw van veerstoepen en aanmeersteigers, wachtruimtes,
fietsenstallingen en reisinformatiesystemen;
Voor paragraaf 16 wordt een deelsubsidieplafond voorgesteld van € 355.000. Subsidies

7.

worden verstrekt voor projecten die vernieuwende vormen van infrastructuur ontwikkelen
die leiden tot energiebesparing, duurzame energieopwekking of CO2-reductie;
Voor paragraaf 16B wordt een deelsubsidieplafond voorgesteld van € 100.000. Subsidies

8.

worden verstrekt voor vernieuwende projecten die experimenteren met inventieve
oplossingen voor bestaande knelpunten in het openbaar vervoer;
Voor paragraaf 17 wordt voor het eerst een deelplafond opgenomen omdat dit onderdeel
nieuw is. Het gaat om de vastgestelde provinciale bijdrage van € 10.363.000 aan de
Korte Termijn Maatregelen in het kader van het Gebiedsprogramma Mobiliteit en
Verstedelijking.

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

