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Actualisatie SRM in 2021 

 

Geachte Statenleden, 

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

Holland 2017 (SRM). 

1. Verkeersveiligheid

Met de regio’s is besproken om de risico-gestuurde aanpak Verkeersveiligheid in de SRM een

plek te geven, zodat de samenhang van infrastructuurmaatregelen in paragraaf 2 en activiteiten

gericht op gedragsbeïnvloeding in paragraaf 11, verder kan worden versterkt. Daarbij wordt ook

gekeken naar de cofinancierings-/combinatiemogelijkheden met het landelijke Impulsprogramma

Verkeersveiligheid 2030.

2. Transitieplan OV

Het Transitieplan Openbaar Vervoer is 30 maart 2021 door GS en 16 juni 2021 door PS

vastgesteld. De huidige SRM paragraaf 2 biedt reeds de mogelijkheid om maatregelen ter

bevordering van de doorstroming van openbaar vervoer te subsidiëren. Voorgesteld wordt om

uitbreiding van subsidiemogelijkheden voor het verbeteren van haltekwaliteit (zoals het plaatsen

van abri, het aanbrengen van verlichting in bushaltes, het uitbreiden van haltes met

ketenvoorzieningen) onderdeel te laten zijn van de herziening van de SRM in 2022. Dit is mede

afhankelijk van de uitwerking van het Transitieplan per concessie en regio, en de gesprekken

hierover met de regio en gemeenten. 

De huidige SRM paragraaf 8 biedt de mogelijkheid tot het subsidiëren van het verbeteren van

toegankelijkheid van OV-haltes, paragraaf 16 tot het verbeteren van haltekwaliteit van R-

nethaltes, en paragraaf 2 tot het verbeteren van de aansluiting van fietsroutes op haltes.

Gemeenten maken tot nog toe sporadisch gebruik van deze subsidiemogelijkheden.

Verder worden enkele redactionele zaken doorgevoerd, te weten:

1. Aanpassing van artikel 8.4 door verwijzing naar de specificaties van de Verwerkingsregels

CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en

de Verkeerstechniek) voor toegankelijkheid haltes bus, tram en metro;
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2. Aanpassing van de uiterste datum voor indiening van subsidieaanvragen voor paragraaf 11

in artikel 11.3: van 1 januari tot 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de activiteit

betrekking heeft;

3. Wijziging van de titel van paragaaf 16 van ‘Energietransitie in mobiliteit’ in ‘Energietransitie

Infrastructuur’;

4. Toevoeging van regio’s als doelgroep in artikel 17.2.

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

bedrijfsvervoerders, reizigersplatforms) stellen de nieuwe subsidieaanvragen op voor 2022.

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

Begroting 2022 door uw Staten in november 2021. Na vaststelling van de wijziging van de SRM,

kunnen de subsidieaanvragen 2022 worden opgesteld en ingediend.

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

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

  

  

Bijlagen:

- Besluit tot wijziging van de SRM 2017


