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Algemene inleiding 
De provincie Utrecht ontvangt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat jaarlijks een bedrag voor het 
uitvoeren van het decentrale verkeer- en vervoerbeleid: de zogenaamde brede doeluitkering verkeer en 
vervoer (BDU). Het staat de provincie vrij het geld aan de diverse verkeer- en vervoeronderwerpen te 
besteden, mits het de uitvoering van het decentrale verkeer- en vervoerbeleid betreft. 
 
Het provinciaal bestuur van Utrecht kan/zal afgebakende delen van de BDU geldstroom bestemmen voor 
de volgende, voor onze provincie specifieke onderwerpen: 
• vervoermanagement (beïnvloeden van de keuze van een vervoerwijze); 
• werkprogramma van het MOB/ROV betreffende verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding (dit is 

inclusief het subsidiëren van gedragsbeïnvloedingprojecten door gemeenten);  
• exploitatie van het openbaar vervoer in de provincie; 
• (mee)financieren van infrastructuurprojecten uit het richtprogramma van het SMPU; 
• (mee)financieren van grote, gemeente overstijgende projecten in de provincie;  
• meefinancieren van infrastructuurprojecten van de gemeenten in de provincie, die niet binnen het 

BRU vallen.  
 
Streven van de provincie Utrecht 
De provincie Utrecht streeft ernaar om de BDU-middelen vooral in te zetten om grote(re) regionale 
projecten mogelijk te maken en niet zozeer om relatief kleinschalige projecten te ondersteunen. Voor het 
opstellen en uitvoeren van bestedingsplannen waarin gedeputeerde staten van Utrecht (GS) BDU-
middelen beschikbaar stellen om infrastructuurprojecten van gemeenten in de provincie mee te 
financieren, hebben GS de handelwijze BDU infra gemeenten 2007 vastgesteld.  
 
Doel en reikwijdte van de handelwijze BDU infra gemeenten 2007 
Dit document (aangeduid als: handelwijze BDU infra gemeenten 2007) vormt de basis voor behandeling 
van verzoeken om financiële ondersteuning van infrastructuurprojecten van gemeenten buiten het BRU 
gebied en geeft een overzicht van de planning en procedure voor het verkrijgen en verantwoorden van een 
BDU-bijdrage.  
Voor een bijdrage aan projecten die verkeersveilig gedrag beïnvloeden, dan wel projecten die de 
beïnvloeding van de keuze van een vervoerwijze beogen, gelden andere werkafspraken via respectievelijk 
het MOB/ROV en de Stichting VenM.  
De handelwijze BDU infra gemeenten 2007 is niet van toepassing op meefinanciering van 
infrastructuurprojecten uit het richtprogramma van het SMPU. 
 
Bij de uitbetaling van de BDU 2007 in december 2006, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
eenmalig een bedrag van € 790.000,=  aan de provincie overgemaakt voor het instandhouden van 
overzetveren tot en met 2010. De handelwijze BDU infra gemeenten 2007 is op aanvragen voor dit doel, 
zoveel als praktisch mogelijk is, van toepassing.  
 
De handelwijze BDU infra gemeenten 2007 van 11 september 2007 is de herziene versie van de 
handelwijze BDU infrastructuur van 4 april 2006. De handelwijze anticipeert zo goed mogelijk op 
bekende situaties uit de praktijk. Er kunnen echter wederom situaties blijken, waarin ook deze 
handelwijze BDU infra gemeenten 2007 niet voorziet. Er zal dan een beslissing worden genomen die 
doorwerking zal krijgen in de opvolgende versie van de handelwijze BDU infra gemeenten 2007. De 
handelwijze behoudt hiermee het karakter van een groeidocument.  
 
De basis van de handelwijze BDU infra gemeenten 2007 ligt in de Wet en het Besluit Brede 
Doeluitkering verkeer en vervoer (opgenomen in een brochure, in de wandelgangen het ‘grijze boekje’ 
geheten) en in de wijze waarop de provincie in het verleden met de GDU(+) is omgegaan.  
De ingangsdatum van de handelwijze BDU infra gemeenten 2007 is 1 oktober 2007. De handelwijze 
BDU infra gemeenten 2007 regelt de werkwijze rondom infraprojecten van gemeenten in op te stellen 
bestedingsplannen BDU ná 1 oktober 2007.  
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De provincie is op grond van de wet verplicht de BDU-gelden te besteden aan het realiseren van het 
decentrale verkeer- en vervoersbeleid zoals vastgelegd in het SMPU. De voor een financiële bijdrage 
aangemelde projecten worden dan ook beoordeeld op hun bijdrage aan het behalen van de SMPU 
doelstellingen. 
 
Deze handelwijze is ook van toepassing op de afwikkeling van nog lopende projecten uit vóór 1 oktober 
2007 vastgestelde bestedingsplannen, voor zover dat niet in het nadeel is van de gemeente. De herziening 
van de handelwijze per 1 oktober 2007 kan door gemeenten niet worden aangegrepen om projecten 
waarvoor eerder een definitief toekenningsbesluit is afgegeven, die eerder zijn afgewezen of waarvan 
eerder het recht op een bijdrage is vervallen, opnieuw aan te melden.  
 
Leeswijzer 
De opbouw van dit document is als volgt:  
1: Afkortingen en begripsbepalingen.  
2: Procesbeschrijving met per processtap een nadere toelichting. 
3: De diverse modellen, protocollen voor het correct verlopen van het proces. 
4: Beoordelingscriteria en -procedure 
5: Opsomming van kosten (activiteiten), die voor een BDU-bijdrage in aanmerking komen. 
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1: Afkortingen en begripsbepalingen: 
 
BDU De Wet en het Besluit BDU, inclusief de toelichtingen, zoals verwoord in de 

uitgave van april 2005 van het DG personenvervoer van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat: 
Brede Doeluitkering verkeer en vervoer – Wet- en regelgeving  

SMPU Het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht. Dit is de naam van het 
provinciale verkeers- en vervoersplan van de provincie Utrecht 

UMP Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen. Voorloper van de Kaderwet bestuur in 

verandering, die aan de basis stond van de diverse kaderwetgebieden.  
WGR+-regio Groep gemeenten, die op basis van de WGR op een aantal onderwerpen 

samenwerken  
BRU Bestuur Regio Utrecht, voorheen een kaderwetgebied en nu WGR+-regio 
VAT-kosten Kosten voor de voorbereiding, administratie en toezicht van projecten 
Project Een samenstel van activiteiten met als doel om het infrastructuurnetwerk in de 

provincie te verbeteren, dat door een gemeente voor een BDU-bijdrage wordt 
voorgedragen en met de uitvoering waarvan (schop in de grond) in 200(X) zal 
worden begonnen. 

Bestedingsplan BDU 
200(X) 

Het door GS vastgestelde plan, waarin wordt weergegeven welke activiteiten en 
projecten in het jaar 200(X) met de verkregen BDU-middelen worden gefinancierd 
en/of ondersteund. 

Toetsingsprotocol 
 

De wijze waarop ingediende projectvoorstellen worden getoetst om te bepalen of 
zij in aanmerking komen voor een BDU-bijdrage. 

Controleprotocol 
 

De wijze waarop de accountant moet controleren of de projectbestedingen 
doelmatig en rechtmatig hebben plaatsgevonden.  

Verantwoordingsmodel 
 

De wijze waarop de gemeentes de besteding van de door hen ontvangen BDU-
bijdrage(n) dienen te verantwoorden. 

Beoordelingscriteria De criteria die worden gebruikt om te beoordelen of de ingediende projecten in 
aanmerking komen om te worden opgenomen in het ontwerp bestedingsplan BDU. 

Toekenningsregels 
 

De regels die worden gebruikt om de beoordeelde projectvoorstellen wel of niet op 
te nemen in het ontwerp bestedingsplan BDU. 

Gemeente Gemeente in de provincie Utrecht buiten het BRU gebied, voor zover zij wegen in 
beheer heeft. 
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2: Procesbeschrijving met per processtap een nadere toelichting 
 
Indien GS BDU-middelen beschikbaar stellen voor het ondersteunen van projecten van gemeenten, 
worden de in de onderstaande tabel benoemde stappen doorlopen, om te komen tot een bestedingsplan 
BDU voor het jaar 200(X), De stappen worden op de volgende pagina’s nader toegelicht:  
 
stap Beschrijving Wanneer 

A Indienen projecten voor bestedingsplan BDU 
200(X)  

Op uitnodiging van de provincie  
van januari 200(X-1) tot 

15 april 200(X-1) 

B Opstellen ontwerp bestedingsplan BDU 200(X) 15 april 200(X-1) tot 
1 mei 200(X-1) 

C GS-besluit:  
vaststellen ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X) ± 31 mei 200(X-1) 

D
Afstemming ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X) 
met gemeentes, buurprovincies en buurWGR+-
regio’s 

Reactietermijn tot uiterlijk 
15 juli 200(X-1) 

E GS-besluit: 
Vaststellen bestedingsplan BDU 200(X) 

Uiterlijk 12 september  
200(X-1) 

BDU-beschikking van V&W (aan de provincie) December 200(X-1) 

F-1 Indienen van definitieve aanvraag door gemeentes 
Vanaf vaststellen bestedingsplan 200(X) in 

september 200(X-1) tot uiterlijk 1 september 
200(X) 

F-2 Ontbrekende informatie aanvullen  Binnen 1 maand na verzoek om aanleveren 
ontbrekende informatie door provincie 

G
Toetsen van definitieve aanvraag aan 
bestedingsplan BDU 200(X) en ‘Handelwijze 
BDU infra gemeenten 2007’  

Binnen 1 maand na ontvangst van de  
complete definitieve aanvraag 

H Opstellen en versturen voorlopige toekenningsbrief 
200(X)  

Uiterlijk 6 weken na ontvangst complete 
definitieve aanvraag 200(X), doch niet voor 

februari van 200(X) 

I Melding fysieke start project (schop in de grond) 
en aanvragen van een voorschot  

Bij de fysieke start van het project  
(schop in de grond)   

J Korting op toegekende bijdrage Indien start en/of oplevering later plaatshebben  
dan de in de toekenningsbrief opgenomen data 

K Voortgangsrapportage projecten uit bestedingsplan 
BDU 200(X) door gemeentes aan Provincie 

Bij uitloop van het project na 200(X) 
Uiterlijk 1 februari 200(X+1), 1 februari 

200(X+2), etc. 

L Gereed melden project door gemeente aan 
Provincie Vóór de in de toekenningsbrief vermelde datum 

M Fysieke schouw van het projectresultaat  Binnen 1 maand na gereed melding  project 

N Afronden project (accountantscontrole) en 
financiële afhandeling  

Binnen 3 maanden na ontvangst van  
het financiële verslag 
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2.1 Toelichting per stap 
 
A: Indienen projecten vóór 15 april 200(X-1) 
Indien GS in enig jaar 200(X) BDU-middelen beschikbaar stellen voor het ondersteunen van projecten 
van gemeenten, start de provincie in januari 200(X-1) een uitvraag onder gemeenten naar projecten die zij 
in aanmerking willen laten komen voor een BDU-bijdrage. In aanmerking komen infraprojecten die een 
bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het SMPU en die op de planning staan om in 
het jaar 200(X) fysiek in uitvoering te worden genomen (de schop de grond in). Duidelijk is dat het in dit 
stadium vaak zal gaan om globale plannen waarvan de projectinformatie nog niet is uitgewerkt. 
GS vragen in dit stadium naar:  
• de naam van het project; 
• de eventuele relatie met andere projecten;  
• of het project eerder voor een BDU-bijdrage was aangemeld;  
• de actuele status van die eerdere aanmelding en/of de reden van een eventuele afwijzing;  
• de contactpersoon voor het project, inclusief gegevens als adres, e-mailadres en telefoonnummer; 
• omschrijving van het project met de ligging van het project in de vorm van een kaartje;  
• het SMPU beleidsdoel waaraan het project volgens de gemeente bijdraagt;  
• de verwachte begin- en eindtijd van de fysieke uitvoering van het project (van ‘eerste schop in de 

grond’ tot en met ‘lintje knippen’); 
• de kosten van het project (exclusief BTW) die voor een BDU-bijdrage in aanmerking komen. In het 

geval van een meerdere jaren durend project moeten de uitgaven, in overeenstemming met het 
uitvoeringstempo, verdeeld over de jaren worden aangegeven.  

De BDU-bijdrage wordt bij meerjarige projecten afgestemd op dit overzicht en als volgt verdeeld:  
50 % van de maximale bijdrage wordt opgenomen in het bestedingsplan BDU 200(X).  
50% van de maximale bijdrage wordt gereserveerd door opname in het bij het bestedingsplan 200(X) 
behorende meerjarenoverzicht (doorkijk naar de eerstvolgende 4 jaar ná het bestedingsjaar 200(X) om deel 
te gaan uitmaken van het bestedingsplan BDU van dat betreffende jaar; 

• eventuele bijdragen (subsidies) van derden naast de eventuele BDU-bijdrage. 
 
De sluitingsdatum voor de 1e aanvraag van een BDU-bijdrage (aanmelding van een projectvoorstel) voor 
het bestedingsplan 200(X) is 15 april 200(X-1). 
 
Bij opname van het project in het BDU bestedingsplan 200(X) wordt een maximale BDU-bijdrage voor 
het project gereserveerd. Bij honorering van de definitieve aanvraag wordt een voorlopige toekenning 
voor maximaal het gereserveerde bedrag afgegeven. De definitieve bijdrage zal maximaal 50 % bedragen 
van de voor rekening van de aanvrager komende kosten (= totale kosten ná aftrek van eventuele bijdragen 
van derden, behoudens de BDU-bijdrage) voorzover die voor een bijdrage in aanmerking komen (zie 
paragraaf 5) en tot maximaal het in de voorlopige toekenning opgenomen bedrag! Vallen de projectkosten 
hoger uit dan voorzien, dan blijft het in de voorlopige toekenning opgenomen maximum dus gelden. 
 
N.B.: Op de BDU-bijdragen aan gemeenten is geen indexering van toepassing.  
 

B: Opstellen ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X)  
Het bestedingsplan BDU 200(X) dat in september 200(X-1) door GS wordt vastgesteld, wordt 
voorafgegaan door een ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X) (zie C en D). 
Om het ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X) op te kunnen stellen worden de aangemelde projecten als 
bedoeld onder A. beoordeeld. 
Deze fase omvat concreet:  
• dat de lijst met alle aanvragen wordt opgesteld; 
• dat er ontvangstbevestigingen worden verstuurd met daarin een unieke code per ingediend project.

(in de vervolgcorrespondentie zal deze code worden gebruikt); 
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• dat gecontroleerd wordt of elke aanvraag alle vereiste informatie bevat; 
• dat zonodig telefonisch contact wordt opgenomen met de contactpersoon van de aanvragende 

gemeente om onduidelijkheden op te helderen en/of benodigde aanvullende informatie op te vragen. 
Eventuele aanvullende informatie dient vanwege correcte dossiervorming door de aanvragende 
gemeente altijd schriftelijk (brief dan wel e-mail) bevestigd te worden; 

• dat de totale financiële consequenties van de aanvragen ten opzichte van het beschikbare BDU-
budget in kaart worden gebracht.  

 
De ingediende projectvoorstellen worden aan de hand van de in paragraaf 4 beschreven 
beoordelingscriteria en –procedure getoetst. In de maand mei 200(X-1) wordt de interne procedure van de 
provincie gestart om het college van GS een beslissing over het ontwerp-bestedingsplan 200(X) te laten 
nemen.  
 
C: Besluit GS: vaststellen ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X) 
Eind mei van het jaar 200(X-1) stellen GS het ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X) vast.  
 
D: Afstemming ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X) met gemeentes, buurprovincies en 

–WGR+-regio’s 
Het door GS vastgestelde ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X) wordt om commentaar toegestuurd aan 
de gemeentes in de provincie Utrecht, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en 
Flevoland en het BRU. Dit is bedoeld als afstemming. De reacties dienen uiterlijk 15 juli 200(X-1)1 bij de 
provincie te zijn ingediend. Eventuele reacties op het ontwerp-bestedingsplan BDU 200(X) worden 
zorgvuldig afgewogen en kunnen leiden tot wijzigingen van het plan. Bovendien kunnen eventuele 
omissies gecorrigeerd worden. Een officieel bezwaar tegen het ontwerp-bestedingsplan (en later het 
bestedingsplan BDU) is niet mogelijk.  
 
E: Besluit GS: vaststellen bestedingsplan BDU 200(X) 
Uiterlijk 12 september 200(X-1)2 zullen GS – onder voorbehoud van de daadwerkelijk door het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat af te geven BDU-beschikking in december 200(X-1) – het 
bestedingsplan BDU 200(X) vaststellen. Conform de Wet BDU verkeer en vervoer wordt het BDU 
bestedingsplan 200(X) uiterlijk 15 september 200(X-1) bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat ter 
kennisname ingediend.  
 
Het vastgestelde bestedingsplan BDU 200(X) zal, samen met een rapportage van de binnengekomen 
reacties en hun effect op het bestedingsplan, ook worden toegestuurd aan de gemeenten, de provincies 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland en het BRU.  
 
De opname van projectvoorstellen in het bestedingsplan BDU houdt in dat er een financiële reservering 
voor het betreffende projectvoorstel is gemaakt. De gemeente kan hieraan nog geen recht op een BDU-
bijdrage ontlenen. Pas na de definitieve aanvraag door de gemeente (zie verder) zal in geval van een 
positief resultaat van de toetsing van de aanvraag, een voorlopige toekenningsbrief worden verstuurd 
waaraan de gemeente het recht op uitbetaling van de bijdrage kan ontlenen, mits de gemeente voldoet aan 
de in de toekenningsbrief en de handelwijze BDU infra gemeenten 2007 gestelde voorwaarden. De 
definitieve toekenningsbrief en eindafrekening volgen na gereedmelding van het project, de fysieke 
schouw van het project en de goedkeuring van de financiële eindafrekening van het project na oplevering. 
 

1 Tussen deze datum en het besluit van GS in september zit door de zomervakantie een lange doorlooptijd.  
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BDU beschikking ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Het bestedingsplan BDU 200(X) is door GS vastgesteld onder voorbehoud van de daadwerkelijk door het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat af te geven BDU-beschikking in december 200(X-1). In verband 
hiermee zullen de toekenningen van GS aan gemeentes op zijn vroegst in februari 200(X) worden 
afgegeven.  
 
Indien de BDU-beschikking 200(X) van het ministerie van V&W anders uitvalt dan de bijdrage waarvan 
bij het opstellen van het BDU-bestedingsplan 200(X) is uitgegaan, dan dienen GS het bestedingsplan 
dienovereenkomstig aan te passen. Dit kan consequenties hebben voor de projectvoorstellen die zijn 
opgenomen in het bestedingsplan.  
 

F-1: Indienen van definitieve bijdrageaanvragen door gemeentes 
Nadat het bestedingsplan BDU 200(X) door GS is vastgesteld kunnen gemeenten, waarvan één of 
meerdere projecten in het bestedingsplan zijn opgenomen, per project een definitieve aanvraag BDU-
bijdrage indienen conform het in paragraaf 3 opgenomen format.  
Het indienen van de definitieve aanvraag BDU-bijdrage kan tot 1 september 200(X), waarbij 200(X) 
het jaar is waarin de uitvoering van het project fysiek dient te starten (schop in de grond). Als op 1 
september 200(X) geen definitieve bijdrageaanvraag is ingediend dan vervalt de reservering van de BDU-
bijdrage voor het betreffende project.  
 
De definitieve aanvraag dient te worden opgesteld volgens het hiervoor ontworpen format (zie paragraaf 
3) en bevat de volgende informatie: 
- naam project; 
- gereserveerde bijdrage in het bestedingsplan BDU 
- toegekende code; 
- adresgegevens; 
- datum en nummer bestuurlijk besluit van de gemeente om project uit te voeren; 
- start en einddatum van de fysieke werkzaamheden;  
en voor zover dit aanvullende informatie betreft op de 1e aanvraag:  
- beschrijving project en SMPU doelstellingen waaraan het project een bijdrage levert; 

Bij afwijkingen tov de 1ste aanvraag wordt het project opnieuw getoetst aan de criteria. Een lagere score 
dan het oorspronkelijk ingediende project, kan aanleiding zijn om geen voorlopige toekenning te 
verstrekken.    

- financiële gegevens, zodanig aangegeven dat het duidelijk is welke kosten in aanmerking komen voor 
een BDU-bijdrage. Zie hiervoor paragraaf 5. 

- de omvang van de bijdrage(n) van derde(n) en de bron(nen) van die bijdrage(n); 
- het doel van het project, in relatie tot de doelstellingen van het SMPU; 
- het bestuurlijke besluit tot uitvoering van het project waarin het eigen aandeel van de gemeente in de 

kosten van het project is gegarandeerd (de kosten zijn voorzien in de gemeentebegroting);  
- zo mogelijk, een kwantitatieve inschatting van het effect van de investering. 
Verplichte bijlagen:  
- afschrift van het raadsbesluit tot uitvoering van het project  
- kaartje van de locatie van het project  
 
De start- en einddatum van de fysieke werkzaamheden aan de infrastructuur (eerste schop de grond in 
versus lintje knippen) worden overgenomen in de voorlopige toekenning en dienen daarom zo realistisch 
mogelijk te zijn. Geadviseerd wordt om de definitieve aanvraag pas in te dienen op het moment dat het 
format (zie paragraaf 3) volledig is in te vullen, doch in elk geval vóór 1 september 200(X). Dit mag 
zowel per mail als per post.  
 
Indien voor een in het bestedingsplan BDU 200(X) opgenomen project op 1 september 200(X) geen 
definitieve aanvraag is ingediend (maatgevend hierbij is de datum van het poststempel dan wel de datum 
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van het e-mail bericht), dan wordt de aanmelding (1ste aanvraag) van het project als niet gedaan 
beschouwd en vervalt de gereserveerde bijdrage voor het betreffende project. 
 
F-2: Ontbrekende informatie aanvullen 
Indien de definitieve bijdrageaanvraag niet alle benodigde informatie bevat, dan krijgt de gemeente een 
verzoek om binnen 1 maand de ontbrekende informatie aan te vullen. Lukt het aanleveren van de 
aanvullende informatie binnen de gestelde termijn niet, dan worden de aanmelding (1ste aanvraag) en 
definitieve aanvraag van het project als niet gedaan beschouwd en vervalt de reservering van de BDU-
bijdrage voor het betreffende project.  
 
G: Toetsen van de definitieve bijdrageaanvragen aan bestedingsplan 200(X) en 

‘Handelwijze BDU infra gemeenten 2007’ 
De provincie zal de bijdrageaanvragen toetsen op volledigheid en nagaan of het project is opgenomen in 
het vastgestelde bestedingsplan. Ook wordt de aanvraag getoetst aan de handelwijze BDU infra 
gemeenten 2007. 
 
H: Opstellen en versturen van de voorlopige toekenningsbrief 200(X) 
Indien de toets onder G positief uitvalt wordt binnen 2 maanden na de ontvangst van de correcte 
definitieve aanvraag een voorlopige toekenning afgegeven voor het gehele project.  
Bij projecten waarbij is aangegeven dat de oplevering later zal plaatsvinden dan in het jaar 200(X), zal in 
de toekenning worden aangegeven welk deel van de bijdrage ten laste komt van het BDU bestedingsplan 
200(X) en welk deel van de bijdrage is gereserveerd voor opname in een later BDU-bestedingsplan.  
 
I: Melding van de fysieke start project en uitbetalen voorschot 200(X) 
Op verzoek van de gemeente zal na de fysieke start van het project (schop in de grond) 50 % van de 
voorlopig toegekende bijdrage voor het gehele project, als voorschot op de rekening van de gemeente 
worden overgemaakt. Voor honorering van het verzoek tot uitbetaling van het voorschot is een verklaring 
fysieke start van de gemeente nodig, conform het in paragraaf 3 opgenomen format. Hierin verklaart de 
gemeente wanneer de fysieke uitvoering van het project is begonnen .  
 
J: Korting bij latere in uitvoering neming dan gesteld in de voorlopige toekenning   
Om in aanmerking te komen voor de volledig toegekende BDU-bijdrage dient de fysieke uitvoering van 
het project (schop in de grond) uiterlijk op de in de voorlopige toekenning vermelde datum aan te vangen.  
Start de fysieke uitvoering later dan deze datum, dan zal de definitieve bijdrage als volgt worden gekort: 
met 3% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tot 1 jaar; 
met 6% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tussen 1 en 2 jaar; 
met 9% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tussen 2 en 3 jaar,  
etc. (zie ook onder L).  
Bij het uitblijven van de verklaring fysieke start conform het in paragraaf 3 opgenomen format wordt het 
project geacht nog niet in uitvoering te zijn genomen. 
 
K: Voortgangsrapportage projecten 200(X) door gemeentes aan provincie Utrecht 
Uiterlijk op 1 februari 200(X+1), 200(X+2) etc. dient de gemeente over een nog niet per 31 december 
200(X), 200(X+1) etc. opgeleverd project, door een voortgangsrapportage conform het in paragraaf 3 
opgenomen format, de stand van zaken per 31 december 200(X), 2000(X+1) etc. aan te geven. Hieronder 
wordt verstaan een opgave van hoe het op 31 december 200(X), 200(X+1) etc. stond met de voortgang 
van het werk en met de bestedingen ten opzichte van de in de definitieve bijdrageaanvraag opgenomen 
planning en bestedingen. De voortgangrapportage is van belang voor onze verantwoording van de 
besteding van de BDU-middelen aan het Rijk. 
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L: Gereed melden van het project  
Het project dient uiterlijk per de in de voorlopige toekenning vermelde datum gereed te worden gemeld.  
Bij gereed melding per latere datum dan de in de voorlopige toekenning vermelde datum zal de 
definitieve bijdrage als volgt worden gekort: 
met 3% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tot 1 jaar;  
met 6% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tussen 1 en 2 jaar;  
met 9% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tussen 2 en 3 jaar;  
etc. Om te voorkomen dat er korting op korting plaatsheeft, zal de overschrijdingstermijn van gereed 
melding worden gecorrigeerd met een eventuele overschrijdingstermijn van fysiek in uitvoering nemen 
van het project al bedoeld onder J. 
 
M: Fysieke schouw van het projectresultaat  
Een provinciale ambtenaar zal een fysieke schouw uitvoeren van het resultaat van het project. De 
bevindingen van deze schouw zullen per brief of mail worden bevestigd aan de gemeente. Deze brief of 
mail maakt onderdeel uit van de accountantsverklaring die door de gemeente moet worden aangeleverd. 
 
N: Afronden project 200(X) (accountantscontrole) en financiële afhandeling  
De gemeente schakelt een accountant in om per project een verklaring op te stellen waaruit blijkt dat 
conform de toekenning en eventuele andere afspraken is gehandeld en dat de BDU-bijdrage volledig is 
aangewend voor de beoogde projecten. Hiervoor dienen het bijgevoegde controleprotocol en model 
financieel verslag (zie paragraaf 3) gebruikt te worden. 
Deze accountantsverklaring wordt gebruikt bij de eindafrekening van het project en is nodig bij de 
verantwoording die de provincie aan het Rijk moet afleggen.  
 
Door de provincie wordt de ingediende accountantsverklaring getoetst aan de hiervoor gemaakte 
afspraken. Indien de accountantsverklaring niet correct is, krijgt de gemeente schriftelijk nog één keer de 
kans binnen 2 maanden na dagtekening van de brief een nieuwe (wel correcte) accountantsverklaring in te 
dienen. Lukt dit niet, dan vervalt het recht op de bijdrage en dient de gemeente het ontvangen voorschot 
terug te storten op rekening van de provincie. 
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2.2 Algemene c.q. nadere informatie 
 
Waar kan de BDU voor worden gebruikt? 
De BDU-uitkering is bedoeld voor de voorbereiding en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid. 
Daarbij kan onder meer worden gedacht aan voorbereiding en uitvoering van beleid inzake aanleg van 
infrastructuur, verkeersveiligheid dan wel sociale veiligheid (en exploitatie Openbaar Vervoer). 
Met de term “voorbereiding” wordt tot uitdrukking gebracht dat de uitkering ook besteed kan worden aan 
kosten voor uitbesteding, voor zover deze kosten een directe relatie hebben met de totstandkoming en 
uitvoering van het beleid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan consultancy- en ingenieurskosten, 
maar niet aan kosten van algemeen bestuurlijke aard. Dus VAT-kosten komen voor een BDU-bijdrage in 
aanmerking. Voor een overzicht van de kosten die voor een BDU-bijdrage in aanmerking komen, wordt 
verwezen naar paragraaf 5 van deze ‘handelwijze BDU infra gemeenten 2007’. 
Ten aanzien van verkeersveilig gedrag beïnvloedingsprojecten en activiteiten voor het beïnvloeden van de 
keuze voor een vervoerwijze gelden andere regelingen. 
 
Reserveren (sparen)? 
Met de invoering van de BDU is de grens voor projecten, waarbij bij het Rijk voor medefinanciering kan 
worden aangeklopt, verhoogt naar € 112,5 miljoen. Voor projecten van minder dan € 112,5 miljoen, maar 
nog steeds grote projecten bestaat de mogelijkheid om te sparen. Indien de provincie en gemeente(n) het 
eens zijn over een probleem dat moet worden aangepakt en bij voorkeur ook over de wijze waarop, 
bestaat de mogelijkheid dat de provincie voor dit project gedurende enkele jaren BDU-middelen 
reserveert (spaart), waarna het geld aan het betreffende project wordt uitgegeven. De reservering wordt 
opgenomen in het meerjaren vooruitzicht BDU in het bestedingsplan. 
 
Hoogte bijdragen, voorschotten en verrekening? 
Een gemeente heeft recht op maximaal het totaal in het bestedingsplan BDU 200(X) opgenomen en 
gereserveerde bedrag voor het betreffende project. Dit bedrag is in totaal maximaal 50 % van het bij 
aanmelding (1ste aanvraag) opgegeven bedrag. GS kunnen hiervan afwijken en besluiten dat de maximale 
bijdrage lager zal zijn dan 50% of dat projecten een lagere prioriteit krijgen en in het betreffende jaar niet 
voor een bijdrage in aanmerking komen.  
 
Op verzoek van de gemeente onder verklaring dat de fysieke uitvoeringsfase van het project is gestart, zal 
50% van de gereserveerde BDU-bijdrage als voorschot worden overgemaakt naar de gemeente.  
 
Na oplevering van het project zal op basis van de accountantsverklaring de eindafrekening plaatsvinden. 
Hiervoor gelden de volgende afspraken: 
I: Als projectkosten, die in aanmerking komen voor de BDU-bijdrage, worden de projectkosten 

genomen, die volgens paragraaf 5 in aanmerking komen, verminderd met bijdragen van derden 
buiten de BDU-bijdrage. De door de gemeente te ontvangen BDU-bijdrage is maximaal 50 % van 
dit resterende bedrag. 

II Indien de werkelijke kosten van het project hoger zijn uitgevallen dan de geraamde kosten, wordt 
door de provincie de afgesproken maximale bijdrage minus de uitbetaalde voorschotten 
overgemaakt aan de gemeente. 

III Zijn de werkelijke kosten lager dan geraamd en is het ontvangen voorschot lager dan de helft van 
de voor rekening van de gemeente gemaakte kosten, dan wordt het verschil tussen de helft van die 
kosten en het ontvangen voorschot door de provincie overgemaakt naar de gemeente. 

IV Zijn de werkelijke kosten lager dan geraamd en is het ontvangen voorschot hoger dan de helft 
van de voor rekening van de gemeente gemaakte kosten, dan wordt het verschil tussen de helft 
van die kosten en het door de gemeente ontvangen voorschot teruggevorderd door de provincie.  
N.B.: Verschillen kleiner dan € 50,- worden niet verrekend. 
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Uitzonderingen 
 
Afwijkende looptijden: 
 
1. Het project gaat niet door 
Voor dit project is dan nog geen toekenningsbrief afgegeven, want een vereiste voor het afgeven van de 
toekenningsbrief is het bestuurlijke besluit van de gemeente. De gemeente wordt verzocht dit zo snel 
mogelijk door te geven. De BDU-reservering voor het project vervalt ten gunste van de reserve van de 
BDU. De reservering kan niet zonder meer worden herbestemd voor een ander project van de betreffende 
gemeente.   
 
2. Het project wordt later in uitvoering genomen dan oorspronkelijk aangegeven 
Wordt het project door bijzondere omstandigheden later in uitvoering genomen (schop de grond in) dan 
de in de toekenningsbrief opgenomen datum, dan zal de definitieve bijdrage als volgt worden gekort:  
met 3% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tot 1 jaar; 
met 6% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tussen 1 en 2 jaar; 
met 9% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tussen 2 en 3 jaar,  
etc. (zie ook onder L).  
Bij het uitblijven van de verklaring fysieke start conform het in paragraaf 3 opgenomen format wordt het 
project geacht nog niet in uitvoering te zijn genomen. 
 
3. Het project is later klaar dan verwacht 
Wordt het project later gereed gemeld dan de in de toekenningsbrief opgenomen datum, dan zal de 
definitieve bijdrage als volgt worden gekort: 
met 3% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tot 1 jaar;  
met 6% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tussen 1 en 2 jaar;  
met 9% van het voorlopig toegekende bedrag bij een overschrijding tussen 2 en 3 jaar;  
etc. Om te voorkomen dat er korting op korting plaatsheeft, zal de overschrijdingstermijn van gereed 
melding worden gecorrigeerd met een eventuele overschrijdingstermijn van fysiek in uitvoering nemen 
van het project al bedoeld onder J. 
 
Afwijkende financiële afspraken 
In uitzonderingsgevallen kan van de in dit document omschreven werkwijze omtrent betaling en 
bevoorschotting worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer andere instanties, die ook een bijdrage leveren 
aan het project, voorwaarden/eisen stellen die conflicteren met de hier beschreven werkwijze voor een 
BDU-bijdrage. Als dit aan de orde is, moet dit zo snel mogelijk door de gemeente kenbaar worden 
gemaakt. In overleg met de gemeente worden dan passende procedureafspraken gemaakt voor het 
betreffende project. Uiteraard dient deze afwijkende afspraak wel in overeenstemming met de regels van 
de Wet en het Besluit BDU te zijn.  
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3: Formats, protocollen en modellen 
 
Format: 1e aanvraag projectvoorstel (aanmelding) 
 
Format: Definitieve aanvraag BDU-bijdrage 
 
Format: Melding start fysieke uitvoering (schop in de grond) van het project,  
 tevens aanvraag tot uitbetaling voorschot 
 
Werkwijze: Fysieke schouw van het projectresultaat 
 
Model: Controleprotocol voor accountantscontrole  
 
Model: Financieel verslag t.b.v. infrastructuurprojecten 
 
Model: Jaarlijkse tussentijdse verantwoording 
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Format:  1e aanvraag BDU-bijdrage (aanmelding projectvoorstel) 
 
Formulier ten behoeve van de aanmelding van projectvoorstellen voor opname in het (ontwerp) 
bestedingsplan BDU voor het jaar ……..  (200X) 
 

code <deze wordt door de provincie gegeven na aanmelding> 

Naam van het project       
Gemeente       

Naam van contactpersoon bij gemeente 
Telnr. contactpersoon 

Mailadres contactpersoon 
Faxnr. contactpersoon

Korte beschrijving van project        
Welk probleem is opgelost als het project is 
gerealiseerd 

 

Relatie met andere projecten        
Eerder ingediend voor BDU bijdrage Ja / Nee 
Indien ja, status van die aanvraag c.q. reden van 
afwijzing en waarom opnieuw ingediend 

 

Aan het behalen van welke doelstelling(en) in 
het SMPU draagt het project bij: 

Bereikbaarheid    /    leefbaarheid    /    veiligheid * 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

Doelgroep(en) van het project:  Auto / fiets / OV / Vrachtverkeer / anders nl:                    * 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

Project is van belang voor het oplossen van een 
probleem op ander deel van het infranetwerk: 

Zo ja, ligt toe:      

Project bevordert ketenmobiliteit: Zo ja, ligt toe:      
Het project wordt samen uitgevoerd met andere 
gemeenten, te weten met: 

 

Verwachte startdatum van de fysieke 
uitvoeringsfase van het project (de schop de 
grond in) 

Datum moet liggen tussen 1-1 en 31-12-200X  
 

Verwachte opleverdatum van project       
- totaal €        Verwachte kosten: 
- Voor BDU-bijdrage in 

aanmerking komend 
€

BDU jaar BDUjaar +1 BDUjaar +2 BDUjaar +3 
200.. 200.. 200.. 200.. 

Verwachte uitgaven verdeeld over de jaren: 

€ € € €
Bron: Bedrag:  

€
Bijdrage(n) van derden  
(anders dan BDU): 

 €
Overige opmerkingen:       
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Format:  Definitieve aanvraag BDU-bijdrage  
 
Formulier ten behoeve van aanvraag van de voorlopige toekenning betreffende de BDU-bijdrage voor 
een in het bestedingsplan BDU opgenomen project. 
 

De door de provincie toegekende code  

Gereserveerde maximale bijdrage in het 
BDU bestedingplan 

€

Naam van het project       
Gemeente       

Naam van contactpersoon bij gemeente 
Telnr. contactpersoon 

Mailadres contactpersoon 
Faxnr. contactpersoon

Besluit gemeenteraad, waardoor de 
uitvoering van het project en het 
aandeel in kosten van de gemeente 
gegarandeerd is 

naam, nummer en datum van besluit 

Starttijd van de fysieke uitvoeringsfase 
van het project (schop de grond in) 

Uiterlijk 31december van het BDU bestedingsplan jaar:  
 

Opleverdatum van het project       

Invullen voor zover de informatie afwijkt van uw 1e aanvraag. Bij afwijkingen tov de 1ste aanvraag 
wordt het project opnieuw getoetst aan de criteria. Een lagere score dan het oorspronkelijk 
ingediende project, kan aanleiding zijn om geen voorlopige toekenning te verstrekken.    
Beschrijving van project        
Welk probleem is opgelost als het 
project is gerealiseerd? 

 

Aan het behalen van welke 
doelstelling(en) in het SMPU draagt het 
project bij 

 

- totaal €        De kosten: 
- Voor BDU-

bijdrage in 
aanmerking 
komend 

€ Invullen hoe de voor de BDU-bijdrage in aanmerking 
komende kosten zijn opgebouwd 

BDU jaar BDU jaar +1 BDU jaar +2 BDU jaar +3 
200.. 200.. 200.. 200.. 

Uitgaven verdeeld over de jaren: 

€ € € €
Bron: Bedrag:  

€
Bijdrage(n) van derden 
(anders dan BDU): 

 €
Ter informatie van de provincie: zo mogelijk een kwantitatieve inschatting van het effect 

van de investering 

Verplichte bijlagen: 
Afschrift van het raadsbesluit tot uitvoering van het project 
Kaart(je), schets van de locatie van het project
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Format: Melding start fysieke uitvoering (schop in de grond) van het 
project, tevens aanvraag tot uitbetaling voorschot 

 
De door de provincie toegekende code  

Gereserveerde maximale bijdrage in het 
BDU bestedingplan 

€

Naam van het project       
Gemeente       

Naam van contactpersoon bij gemeente 
Telnr. contactpersoon 

Mailadres contactpersoon 
Faxnr. contactpersoon

Besluit gemeenteraad, waardoor de 
uitvoering van het project en het 
aandeel in kosten van de gemeente 
gegarandeerd is 

naam, nummer en datum van besluit 

Starttijd van de fysieke uitvoeringsfase 
van het project (schop de grond in) 
volgens voorlopige toekenning 

 

Melding werkelijke startdatum van de 
fysieke uitvoeringsfase van het project.   

Hierbij verklaart       , 
namens de gemeente       , 
dat de fysieke uitvoering van het bovengenoemde project   
daadwerkelijk is begonnen  op       . 
 
Deze melding voldoet hiermee wel / niet * aan de in de 
voorlopige toekenning gestelde termijn.     

* doorhalen wat niet van toepassing is 
Verzoek tot uitbetaling van een 
voorschot van 50 % van de maximaal 
voor het project toegekende bijdrage.  

In verband met het fysiek in uitvoering komen van het 
project verzoekt       , 
namens de gemeente       ,  
om over te gaan tot uitbetaling van een voorschot van 
50% op het totaal voor het project voorlopig toegekende 
bijdrage door storting op reknr.       , 
ten name van       , 
onder vermelding van       .   

Voorzien van datum en ondertekening zenden aan:  
 
Provincie Utrecht 
Afdeling Mobiliteit 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
 
Of per e-mail aan: bdu@provincie-utrecht.nl
Bij inzending per e-mail komt het mailbericht in plaats van de ondertekening.    
 
Ondertekening: 

mailto:bdu@provincie-utrecht.nl
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Format: Voortgangsrapportage  
Uiterlijk op 1 februari 200(X+1), 200(X+2) etc. dient de gemeente over een nog niet per 31 december 200(X), 
200(X+1) etc. opgeleverd project, met deze voortgangsrapportage, de stand van zaken per 31 december 200(X), 
2000(X+1) etc. aan te geven. Hieronder wordt verstaan een opgave van hoe het op 31 december 200(X), 
200(X+1) etc. stond met de voortgang van het werk en met de bestedingen ten opzichte van de in de definitieve 
bijdrageaanvraag opgenomen planning en bestedingen. De voortgangrapportage is van belang voor onze 
verantwoording van de besteding van de BDU-middelen aan het Rijk. 
 
De door de provincie toegekende code  

Gereserveerde maximale bijdrage in het 
BDU bestedingplan 

€

Naam van het project       
Gemeente       

Naam van contactpersoon bij gemeente 
Telnr. contactpersoon 

Mailadres contactpersoon 
Faxnr. contactpersoon

Start van de fysieke uitvoeringsfase van 
het project (schop de grond in) volgens 
melding van de gemeente 

 

De voortgang van het werk per 31 
december 200(X) ten opzichte van de in 
de voorlopige toekenning opgenomen 
datum van oplevering van het project.  
 
Ontvangen voorschot €       
Gerealiseerde kosten t/m 31 december 200(X) die in aanmerking komen voor BDU-bijdrage  

Gerealiseerde projectkosten  excl. compensabele  BTW 
1.   omschrijving  €   
2.   € 
Etc.… €

Totaal besteed t/m 31 dec. €   

Voorzien van datum en ondertekening zenden aan:  
Provincie Utrecht 
Afdeling Mobiliteit 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
 
Of per e-mail aan: bdu@provincie-utrecht.nl
Bij inzending per e-mail komt het mailbericht in plaats van de ondertekening.    
 
Ondertekening: 

mailto:bdu@provincie-utrecht.nl
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Werkwijze:  Fysieke schouw van het projectresultaat  
 
1. De betreffende gemeente meldt bij de provincie (projectleider BDU / loketmedewerker BDU) dat 

infraproject met kenmerk <code, toegekend na indienen van het project> gereed is. 
 

2. De bijbehorende projectdocumentatie wordt uitgezocht door de projectleider BDU i.c. de 
loketmedewerker BDU.  
– Wat was de bedoeling van het project? 
– Wat betekent dit (fysiek) concreet?  
(fietspad, fietsstrook, verbreding, versmalling, andere verharding, drempels, poorten, borden, 
markering, etc. ) en dus: 
– Waar moet bij de fysieke schouw op worden gelet? 
 

3. Vaststellen welk district de fysieke schouw uitvoert. 
 

4. Aan de betreffende districtsmanager de benodigde informatie (formulier) doorspelen (project, 
locatie, fysieke kenmerken waarop moet worden gelet (afvinklijst?), naam en contactgegevens van 
de contactpersoon bij de betreffende gemeente, datum waarvoor de fysieke  schouw dient plaats te 
vinden.) 
 

5. De districtsmanager regelt dat iemand van het district de schouw uitvoert, het formulier invult en 
zorgt dat de bevindingen z.s.m. worden teruggemeld (mail of post) aan de projectleider BDU / 
loketmedewerker BDU. 
 

6. Er wordt door de projectleider BDU / loketmedewerker BDU een bevestiging van fysieke schouw 
aan de betreffende gemeente gestuurd, zodat de gemeente de accountantscontrole kan laten 
uitvoeren conform het model op de volgende pagina en de rapportage voor de eindafrekening/-
afhandeling kan opsturen voor de afgesproken datum! 

 

NB. In tegenstelling tot de procedure bij de GDU(+) kan de ‘schouw’ door de provincie 
plaatsvinden, zonder dat de betreffende gemeenteambtenaar aanwezig is.  
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Controleprotocol voor accountantscontrole 
 
1. Inleiding 
1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op de door gemeenten af te leggen verantwoording 

betreffende de besteding van de ontvangen BDU bijdragen. Het betreft hier de uitgaven aan 
infrastructuurprojecten voor zover die vallen onder de voorbereiding en uitvoering van het 
lokale verkeer- en vervoerbeleid, op basis van de Wet BDU verkeer en vervoer.  

1.2 De volgende wet- en regelgeving is van toepassing: 
a. de Wet BDU verkeer en vervoer; 
b. het Besluit BDU verkeer en vervoer; 
c. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid 
d. de Wet infrastructuurfonds; 
e. het Besluit infrastructuurfonds; 
f. de Planwet verkeer en vervoer; 
g. ‘Handelwijze BDU infra gemeenten 2007’, Provincie Utrecht 
h. overige correspondentie. 

1.3 De volgende begrippen zijn van toepassing: 
a. derde-accountant: de accountant van de gemeente; 
b. verantwoording: de door de gemeente aan Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Utrecht in te zenden verantwoording, als bedoeld in paragraaf 2.1, onderdeel K, van de 
Handelwijze BDU-infraprojecten. 

1.4 In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke algemene uitgangspunten en specifieke 
vereisten gelden bij de controle door de accountant van de gemeente ten behoeve van de onder 
1.1 genoemde bijdragen, alsmede op welke wijze de uitkomsten van deze controle dienen te 
worden gerapporteerd. 

1.5 Het is mogelijk dat door of namens de Provincie Utrecht een review zal worden uitgevoerd bij 
de derde-accountant ter toetsing van de naleving van dit controleprotocol. Indien een review 
wordt uitgevoerd, zal hierover tevens overleg worden gepleegd met de betreffende gemeente. 
Hierbij wordt verwezen naar de relevante bepalingen uit de Richtlijnen voor de 
Accountantscontrole. 

 
2. Algemene uitgangspunten voor de controle 
2.1 De controle dient zowel de getrouwe weergave van de financiële verantwoording alsmede de 

rechtmatige besteding van de ter beschikking gestelde bijdrage te omvatten. Van de derde-
accountant wordt derhalve verwacht dat hij niet alleen de getrouwheid van de verantwoording 
controleert, maar dat hij ook de naleving van de geldende regelgeving toetst.  

2.2 Ten aanzien van de uitvoering van de controle van de financiële verantwoording geldt een 
tolerantie van maximaal 1 % van de uitkering van het desbetreffende infrastructuurproject. 

 
3. Specifieke vereisten 
3.1 Bij de uitvoering van de controle door de derde-accountant van de verantwoording van de 

gemeente dient te worden vastgesteld dat: 
a. de onder 1.1 genoemde bijdrage geheel is aangewend voor de uitgaven voor 

infrastructuurprojecten die passen binnen de voorbereiding en uitvoering van het lokale 
verkeer- en vervoerbeleid, als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Wet BDU verkeer en 
vervoer. 

b. de onder 1.1 genoemde bijdrage niet is aangewend voor kosten van algemeen bestuurlijke aard; 
c. sprake is van een toereikende (en aantoonbare) controle op de geleverde prestaties. Het gaat 

hierbij om de prestaties van de aannemers en overige uitvoerders van de projecten. 
 
4. Rapportering 
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4.1 Model accountantsverklaring bij een door een gemeente af te leggen verantwoording inzake de 
besteding van de bijdrage voor infrastructuurprojecten die passen binnen de voorbereiding en 
uitvoering van het lokale verkeer- en vervoerbeleid. 

Opdracht 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte verantwoording van 
<naam gemeente> over <naam + code infrastructuurproject> inzake de besteding van de bijdrage 
voor infrastructuurprojecten betrekking hebbend op voorbereiding en uitvoering van het lokale 
verkeer- en vervoerbeleid in het kader van de Wet BDU verkeer en vervoer gecontroleerd. 
Deze verantwoording is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de leiding van <naam 
gemeente>. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verantwoording 
te verstrekken. 

Werkzaamheden 

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking tot controleopdrachten Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te 
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Verder is ons onderzoek 
verricht met inachtneming van het controleprotocol, versie 1.2, genoemd in onderdeel N 
van de “Handelwijze van gedeputeerde staten van Utrecht voor het ondersteunen van 
infraprojecten van gemeenten in het kader van de uitvoering van de Wet en het Besluit 
BDU verkeer en vervoer”,  

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de verantwoording voldoet aan de ter zake gestelde eisen, het 
controleprotocol en dat de Wet BDU verkeer en vervoer is nageleefd door de <naam gemeente>. 
Dit impliceert onder meer dat: 
- de kosten zijn gemaakt en betaald 
- de kosten betrekking hebben op het project 
- de kosten en opbrengsten zijn ontleend aan de financiële administratie 
- een toereikende interne controle heeft plaatsgevonden op de werken, leveringen en diensten op 

het project. 
 
Uitgezonderd eventueel de hierna te vermelden bevindingen. 

<Plaats en datum>                          <0ndertekening> 

 

4.2 Ten aanzien van de onder 3.1 genoemde specifieke aandachtspunten geldt dat alle bij de 
controle geconstateerde en niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden groter dan 1 % van de 
bijdrage alsmede alle voor de Wet BDU verkeer en vervoer relevante tekortkomingen in de 
administratieve organisatie en interne controle, voorzien van een toelichting, worden 
opgenomen in een rapport van bevindingen. 
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Model: Financieel verslag BDU t.b.v. infrastructuurprojecten 
 

Naam gemeente 

Naam project:

Projectcode:

Start datum: Eind datum:

1. Geraamde maximale bijdrage BDU Provincie Utrecht: -€

2. Werkelijke kosten die in aanmerking komen voor voor BDU-bijdrage

A. Totale projectkosten (excl. compensabele BTW)
1. omschrijving -€
2.
…

-€

B. Bijdrage derden
1. omschrijving -€
2.
…

-€

C. Totale kosten die in aanmerking komen vooor bijdrage BDU -€

3. Bijdrage BDU Provincie Utrecht -€
(het vastgestelde % x C., maximaal zie onder 1.)

4. Reeds ontvangen voorschot -€

5. Te verrekenen bedrag door Provincie Utrecht ( 3. - 4. ) -€

Financieel verslag BDU t.b.v. Infrastructuurprojecten 
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Jaar 2…. 

Naam gemeente:

Naam project:

Projectcode:

Start datum: Eind datum:

1. Maximale bijdrage BDU Provincie Utrecht: -€

2. Gerealiseerde kosten tot en met 31 december 2.…, die in aanmerking komen voor BDU-bijdrage

A. Gerealiseerde projectkosten

excl. 
compensabele  
BTW

1. omschrijving -€
2.
…

-€

B. Gerealiseerde bijdrage derden
1. omschrijving -€
2.
…

-€

C. Totale kosten die in aanmerking komen vooor bijdrage BDU -€

3. Wordt geplande einddatum naar verwachting gehaald? Ja / Nee

Indien nee, vraag dan (de eenmalig te verkrijgen) uitstel aan!

4. Inhoudelijke voortgang

5. Ondertekening datum

Voortgangsrapportage BDU t.b.v. Infrastructuurprojecten 
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4: Beoordelingsprocedure en -criteria 
 
De projectvoorstellen, die voor een BDU-bijdrage worden ingediend, dienen bij te dragen aan het 
behalen van de doelstellingen  van het provinciale verkeers- en vervoersplan (SMPU).  
De ingediende projectvoorstellen worden daarom beoordeeld op hun bijdrage aan het behalen van de 
doelstellingen uit het SMPU. 
 
De in het SMPU geformuleerde doelstellingen zijn terug te brengen tot 3 (hoofd)doelstellingen: 

• Het verbeteren van de bereikbaarheid; 
• Het verbeteren van de leefbaarheid; 
• Het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Voor een verdere detaillering van de doelstellingen wordt verwezen naar het SMPU. Dit is o.a. te 
downloaden op de site van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl). 
 
Naast het behalen van de doelstellingen van het SMPU, spelen ook de aspecten efficiëntie en 
effectiviteit van de voorstellen een rol bij de beoordeling. Tot slot wordt ook naar de complexiteit van 
het probleem en het projectvoorstel dat nodig is voor de oplossing van het probleem gekeken.  
De doordachtheid van het voorstel (bijvoorbeeld: “Is het betreffende voorstel een groot project dat 
meerdere jaren beslaat en/of onderdeel van een integraal gemeentelijk programma?”) wordt als een pré 
gezien. 
 
Om tot een goede beoordeling van alle voorstellen te komen wordt daarom de beoordeling in 3 
stappen uitgevoerd, waarbij per stap een scoretabel wordt ingevuld. 
 

Stap 1

Stap 1:

Toelichting: 
Voor elk van de drie doelstellingen van het SMPU, waaraan het projectvoorstel een bijdrage zal 
leveren, kan één punt worden toegekend. Om toegelaten te worden tot stap 2, dient een projectvoorstel 
bij het invullen van de scoretabel I, minimaal één punt te scoren. 
 

Scoretabel I voor projectvoorstel: <code invullen> 

SMPU-doelstelling ‘ja’ ‘nee’ 
Bereikbaarheid   
Leefbaarheid   
Verkeersveiligheid   

Totaal I:

Toetsen of het projectvoorstel bijdraagt aan het behalen van één of meer 
doelstellingen uit het SMPU.  
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Stap 2

Stap 2:

Toelichting: 
Naast de geschatte bijdrage van de projectvoorstellen aan het behalen van de SMPU-doelstelling(en), 
spelen nog enkele aspecten een rol. Hierbij wordt efficiënte inzet van de middelen en effectiviteit 
ervan getoetst. Er worden daarom extra punten toegekend aan projecten, waarbij : 
1. de bereikbaarheid middels meerdere modaliteiten verbeterd en zo mogelijk ook andere doelen 

worden verwezenlijkt (integraliteit) en/of 
2. het in het SMPU geschetste wegennetwerk (verder) wordt ingevuld en vormgegeven en/of 
3. de mogelijkheden voor het stimuleren van ketenmobiliteit (aaneenschakeling van meerdere 

verplaatsingen met meerdere modaliteiten) worden vergroot. 
 
Voor het beoordelen van de projectvoorstellen wordt per voorstel een tweede scoretabel ingevuld. Per 
aspect kan een projectvoorstel 1 extra punt scoren.  
 

Scoretabel II voor projectvoorstel: <code invullen> 

aspect ‘ja’ ‘nee’ 
Integraliteit  
Uitwerking netwerkbenadering  
Bevorderen van ketenmobiliteit  

Totaal II:

Toelichting op ‘Integraliteit’
Hiermee wordt bedoeld dat het betreffende plan niet alleen maar ten behoeve van het autoverkeer, 
fietsverkeer, openbaar vervoer, bereikbaarheid, leefbaarheid, enz. is, maar dat juist aandacht gegeven 
wordt aan de interactie tussen al die doelstellingen en aspecten. Het dient derhalve niet alleen het 
behalen van meerdere doelen van het SMPU, maar is ook in het voordeel van meerdere 
weggebruikers! 
 
Toelichting op ‘Uitwerking netwerkbenadering’
Een weg (fietspad) staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel/schakel in het totale infrastructurele 
netwerk.  
Indien het betreffende projectvoorstel resulteert in een verbetering van het (wegen)netwerk, zodat het 
netwerk optimaler/efficiënter zal worden benut, maakt dit het voorstel sterker.  
Bij de beoordeling zal het geschetste netwerk in het SMPU als referentie worden gebruikt.  
 
Toelichting op ‘bevorderen van ketenmobiliteit’
Het eindresultaat van het projectvoorstel is een situatie, waarin het voor de weggebruiker verleidelijker 
wordt om aan ketenmobiliteit te doen.  
Onder ketenmobiliteit wordt verstaan dat een reiziger voor een reis gebruik maak van meerdere 
modaliteiten. Bijvoorbeeld met de fiets naar een station of bushalte en vervolgens verder met het 
openbaar vervoer of met de auto naar een transferium en vervolgens ver per openbaar vervoer of fiets. 
Zowel het bereikbaar houden van (delen van) de provincie als de leefbaarheid zijn hiermee gediend.  
 

Nagaan in hoeverre er bij het projectvoorstel sprake is van integraliteit, uitwerking 
van de netwerkbenadering of het bevorderen van ketenmobiliteit. 
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Stap 3

In deze stap wordt het projectvoorstel op proces beoordeeld.  
• Betreft het een groot project, dat gemeente overstijgend is en een oplossing zal bieden voor een 

probleem dat de invloedsfeer van een individuele gemeente overstijgt?  
 
Per aspect kan hier een bonuspunt worden ‘gescoord’.  
 

Scoretabel III voor projectvoorstel: <code invullen> 

aspect ‘ja’ ‘nee’ 
Projectvoorstel van meerdere gemeentes 
tezamen 

 

Totaal III:

Toelichting: 
Het streven van de provincie is om de BDU in te zetten voor het (eerder) mogelijk maken van het 
oplossen van regionale problemen. Deze problemen kenmerken zich door het feit dat voor de 
oplossing de inzet en samenwerking van meerdere partijen (gemeentes) vereist is. Hierbij speelt een 
rol dat het wegennet dat de verantwoordelijkheid is van één gemeente, een netwerk vormt met het 
wegennet van andere gemeenten. Een integrale netwerkbenadering is dan vaak de enige mogelijkheid 
om een robuuste oplossing voor het betreffende probleem te realiseren. Het gaat dan vaak om grote 
projecten, waarbij de kosten stevig kunnen oplopen en discussie ontstaat over hoe de betrokken 
partijen de kosten zullen dragen. Het inzetten van de BDU kan hierbij een oplossing zijn. 
 
De eindscore van elk projectvoorstel wordt vervolgens bepaald door de resultaten van de scoretabel I, 
II en III bij elkaar op te tellen.  
Indien er meer voorstellen zijn ingediend, dan er geld voor beschikbaar is, zullen de projecten met de 
meeste punten worden opgenomen in het bestedingsplan.  
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5: Overzicht van kosten die in aanmerking komen voor een  
BDU-bijdrage 

 
De (infrastructurele) kosten, die onder de oude regelingen (Interimbesluit vervoermanagement, 
GDU(+), IDV en WP 2000) subsidiabel waren, zijn dat ook onder de nieuwe regeling.  
De provincie heeft met de BDU echter veel meer beleidsruimte gekregen. De enige beleidsmatige 
randvoorwaarde is dat de uitkering moet worden besteed aan de voorbereiding en uitvoering van het 
verkeer- en vervoerbeleid.  
De kosten van algemene bestuurlijke aard en kosten van beheer en onderhoud blijven niet subsidiabel. 
 
Hieronder volgt ter informatie een overzicht van de kosten die onder de oude regelingen voor 
vergoeding in aanmerking kwamen. Dit overzicht is beperkt tot het Besluit infrastructuurfonds en het 
Interimbesluit duurzaam veilig.  
 
1: Besluit infrastructuurfonds 
 
Artikel 2: 
Lid 1: 
Uit het fonds kunnen in ieder geval subsidies worden verstrekt  ten behoeve van categorieën of onderdelen van 
infrastructuur, welke zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage. 
Lid 2: 
Uit het fonds worden geen subsidies verstrekt ten behoeve van: 
a. kosten van algemeen bestuurlijke aard; 
b. kosten voor het doen van een aanvraag om een subsidie, anders dan bedoeld in artikel 5; 
c. kosten van onderhoud aan wegen in beheer bij anderen dan het Rijk,( tenzij het betreft onderhoud verricht 

op verzoek van het Rijk, dan wel onderhoud, als bedoeld in artikel 28, eerste lid (= bevoegdheid minister)). 
 
Voor de subsidies voor grote projecten ( > € 112.500.000,-) zijn in de artikelen 5, 7 en 9 bepalingen opgenomen. 
Deze bepalingen verklaart de provincie Utrecht ook van toepassing voor kleinere projecten.  
 

Artikel 5: 

1. Voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid ten behoeve van investeringen in infrastructuur komen in 
aanmerking de kosten van:  
a. studies voor het betrokken project voor zover die door Onze Minister aanvaardbaar worden geacht;  
b. verwerving van een onroerende zaak voor zover door Onze Minister aanvaardbaar geacht;  
c. vergunningen en leges voor zover door Onze Minister aanvaardbaar geacht;  
d. bouwrente; deze is gelijk aan de rente van de meest recente staatslening op het moment van 

gunning van het werk; het bedrag en de termijn, waarover de bouwrente vergoed wordt, 
behoeft de goedkeuring van Onze Minister;  

e. materialen;  
f. werkzaamheden van aanleg, bouw, wijziging of inrichting van de betrokken infrastructuur;  
g. bijkomende voorzieningen nodig om de betrokken infrastructuur na voltooiing zijn functie te kunnen 

laten vervullen;  
h. met het project samenhangende door Onze Minister redelijk geachte schadevergoedingen aan derden;  
i. voorlichting over de uitvoering van het project als begeleiding gedurende de bouw;  
j. de omzetbelasting die niet op voet van artikel 15, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, in 

aftrek kan worden gebracht en voor zover het regionale of lokale openbaar 
vervoerinfrastructuur betreft, ook geen recht geeft op een bijdrage uit het BTW-
compensatiefonds, waarbij de toepassing van artikel 2, tiende lid, van de Wet op het BTW-
compensatiefonds, buiten aanmerking blijft; 

k. voorbereiding, administratie en toezicht voor zover het betreft projecten ten behoeve van het openbaar 
vervoer, van het goederenvervoer over het spoor en van vaarwegen.  

l. onvoorziene omstandigheden bij grote projecten met betrekking tot regionale of lokale infrastructuur, 
voorzover de kosten betrekking hebben op de kosten, genoemd in de onderdelen a tot en met i. 
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2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden slechts tot een in redelijkheid als noodzakelijk te beschouwen 
hoogte in aanmerking genomen.  

3. De kosten bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, bedragen voor projecten ten behoeve van het openbaar 
vervoer en van het goederenvervoer zestien procent en voor projecten ten behoeve van vaarwegen tien 
procent van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen e, f en g.  

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid stelt Onze Minister, indien het een subsidie betreft voor 
projecten ten behoeve van het landelijk spoorwegnet, de in dat lid genoemde kosten per soort van investering 
nader vast. ) 

Artikel 7: 
 
1. Onze Minister verleent de subsidie met inachtneming van eisen van soberheid en doelmatigheid. 
5. Niet voor een subsidie komen in aanmerking de kosten van wegverharding in geval van achterstallig 

onderhoud aan het gehele betrokken wegdek; in geval van achterstallig onderhoud aan een gedeelte van het 
betrokken wegdek wordt de subsidie naar evenredigheid met de mate van achterstallig onderhoud 
verminderd.  

 
Artikel 9: 
 
2. Bij de vergoeding voor de verlegging of vervanging van kabels of leidingen wordt rekening gehouden met 

het juridische regime, waaronder de kabels of leidingen liggen. Indien bij de verlegging de kabels of 
leidingen gelijktijdig worden vervangen wordt een aftrek toegepast, welke wordt berekend op basis van de 
resterende economische levensduur van de kabels of leidingen.  

 

1a: Bijlage Besluit Infrastructuurfonds  

Wegen  

Primaire infrastructuur  

Weg (berm en bijbehorende groenvoorziening behoren tot de weg) waaronder begrepen auto(snel)weg, busbaan, 
fietspad en voetpad met daarbij behorende kunstwerken, zoals:  
brug/duiker;  
viaduct;  
aquaduct;  
tunnel.  

Infrastructuur voor in-, uit- en overstappen van personen en laden, lossen en overslaan van goederen  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
opstelplaats veerdienst;  
aanlegplaats veerdienst (bv. fuik en stoep);  
distributiecentrum;  
transferium;  
busstation;  
stationsvoorpleinen.  

Parkeerinfrastructuur  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
op- en afrit naar en van voorzieningen als tankstation, wegrestaurant en parkeerplaats;  
parkeerplaats openbare weg en bijzondere parkeerplaats, als carpoolplaats en p+r-voorziening;  
fietsenstalling.  



handelwijze BDU infra gemeenten 2007 
 

Bijlage: Kosten die in aanmerking komen voor BDU Pagina 28 van 33 

Infrastructuur t.b.v. veiligheid, navigatie, verkeersregeling en communicatie  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
verkeersregelsysteem;  
verkeerssignalering;  
wegmarkering;  
bewegwijzering;  
praatpalensysteem;  
verkeersveiligheidsvoorziening (bv. verkeersbord, schrikplank en verlichting).  

Milieu-infrastructuur  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
geluidswerende voorziening (bv. scherm en woningisolatie);  
cerviduct;  
dassentunnel.  

Alle voorzieningen nodig om bovenstaande infrastructuur te laten functioneren  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
reserve-onderdeel  
werkplaats en opslagplaats ten behoeve van onderhoud weg  

Vaarwegen en waterbeheer  

Primaire infrastructuur  

Water met de omhullende structuren (zoals bodems, oevers en inrichtingswerken) met de daarbij behorende 
kunstwerken en inrichtingswerken, zoals:  
sluizen;  
stuwen;  
bruggen;  
gemalen;  
duikers;  
zuiveringsinstallaties;  
vistrappen;  
nevengeulen;  
eilanden.  

Infrastructuur voor in-, uit- en overstappen van personen en laden, lossen en overslaan van goederen  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
steiger;  
kade;  
terminal;  
binnenhaven.  

Parkeerinfrastructuur  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
ligplaats;  
binnenhaven.  
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Infrastructuur t.b.v. veiligheid, navigatie, verkeersregeling en communicatie  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
betonning en bebakening;  
radiobaken en radioplaatsbepalingssysteem (o.a. Decca);  
walradarsysteem;  
communicatiesysteem (bv. marifoon en mobilofoon); 
telematicavoorziening. 

Milieu-infrastructuur  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals: voorziening voor huisvuil en gevaarlijke 
stoffen;  
geluidswerende voorziening (bv. scherm en woningisolatie); 
voorziening voor tijdelijke opslag van vervuilde baggerspecie, vrijkomend bij onderhoud van vaargeulen. 

Infrastructuur ten behoeve van aan- en afvoer van water  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
veiligheidsvoorzieningen bij in- en uitlaatwerken van stuwen, doorlaatmiddelen en gemalen.  

Infrastructuur ten behoeve van natuur en landschap 

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
voorzieningen voor biologisch beheer;  
kwelderwerken.  

Infrastructuur ten behoeve van recreatie en andere functies  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
aparte sluizen voor recreatievaart;  
steigers;  
jachtbetonning;  
oevers en eilanden ten behoeve van recreanten;  
voorzieningen ten behoeve van waterbodemsanering;  
voorzieningen voor (tijdelijke) opslag van vervuilde baggerspecie;  
installaties voor scheiding en reiniging van baggerspecie.  

Alle voorzieningen nodig om bovenstaande infrastructuur te laten functioneren  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
reserve-onderdeel;  
werkplaats en opslagplaats ten behoeve van onderhoud scheepvaartweg  
dienstkringkantoor;  
steunpunt;  
voorzieningen voor berging van (gezonken) vaartuigen en bestrijding van olie en andere verontreinigingen;  
vlieg-, vaar- en voertuigen ten behoeve van inspectie;  
meetvaartuigen en meetsystemen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit.  
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Waterkeringen  

Primaire infrastructuur  

Primaire waterkeringen (waaronder begrepen dijken, zandige kust, stormvloekeringen en hoge gronden) met 
inbegrip van:  
vooroevers;  
stranden;  
duinen;  
dijkwegen;  
boulevards  
onderwaterbodemverdediging;  
zomer- en winterbed van de grote rivieren; en  
de daarbij behorende kunstwerken, zoals:  
sluizen;  
strekdammen;  
geleidedammen;  
paalrijen.  

Infrastructuur voor verbetering en onderhoud  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
inspectie- en onderhoudswegen;  
havens;  
loswallen;  
opslagterreinen;  
opslagputten;  
voorzieningen op zandwinplaatsen ten behoeve van kustsuppleties.  

Infrastructuur ten behoeve van recreatief medegebruik en overige aan waterkeren gerelateerde functies  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
wandelpaden;  
fietspaden;  
parkeerplaatsen;  
trailerhellingen;  
voorzieningen ten behoeve van behoud of versterken van LNC-waarden.  

Milieu-infrastructuur  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
hevels;  
doorlaatmiddelen;  
verdediging van kwelderranden en van natuurvriendelijke (voor)oevers.  
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lle voorzieningen nodig om bovenstaande infrastructuur te laten functioneren  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
voorzieningen ter beïnvloeding van afvoerkarakteristieken in  
stroomgebieden;  
dienstkringkantoren;  
bedieningsgebouwen;  
meet-, plaatsbepalings-, computer- en communicatieapparatuur en systemen;  
werk- en opslagplaatsen ten behoeve van onderhoud aan waterkeringen;  
inspectie-, meet- en werkvaartuigen;  
materieel voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, uitvoering kustlijnzorg en bestrijding van 
overstromingen;  
voertuigen;  
reserve-onderdelen.  

Spoorwegen  

Primaire infrastructuur  

Spoorweg (berm en bijbehorende groenvoorziening behoren tot de spoorweg, inclusief bovenleiding en 
elektriciteitsvoorziening) met daarbij behorende kunstwerken, zoals:  
brug/duiker;  
viaduct;  
tunnel;  
gelijkvloerse kruising.  

Infrastructuur voor in-, uit- en overstappen van personen en laden, lossen en overslaan van goederen  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
station/halte (waaronder abri en perron);  
rangeerterrein;  
terminal/railservice-centrum;  
verlichtingsinstallaties;  
laad- en loswegen, toegangswegen.  

Parkeerinfrastructuur  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
opstel-emplacement.  

Infrastructuur t.b.v. veiligheid, navigatie, verkeersregeling en communicatie  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, met inbegrip van daarvoor bestemde 
elektriciteitsvoorziening, zoals:  
VECOM;  
VETAG;  
ATB-beveiliging;  
blokbeveiliging;  
sein- en beveiligingssysteem;  
verkeerssignalering;  
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telematicavoorziening; 
telerail/overige communicatiesystemen.  

Milieu-infrastructuur  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
geluidswerende voorziening (bv. scherm en woningisolatie).  

Alle infrastructurele voorzieningen nodig om bovenstaande infrastructuur te laten functioneren  

Met primaire infrastructuur samenhangende voorzieningen, zoals:  
reserve-onderdeel.  
werkplaats en opslagplaats ten behoeve van onderhoud spoorweg 
 
2: Interimbesluit duurzaam veilig 
Het besluit uit het Staatsblad 2001, nr 446.. 
 
In artikel 2 van het interim besluit wordt bepaald dat het gaat om de kosten van regionaal en lokaal 
verkeersveiligheidsbeleid van provincies, gemeenten e.d. Verder dat de bijdrage in ieder geval kan worden 
besteed aan de maatregelen die zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit. 
 

2a: Bijlage Interimbesluit duurzaam veilig 
 
IDV Overzicht van verkeersmaatregelen die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in het kader van 

het Interim-besluit Duurzaam Veilig 
 

I Besluitvorming en participatie 
Hiertoe wordt gerekend het (doen) evalueren en voorbereiden van activiteiten ter verbetering van de 
verkeersveiligheid 

 A. Het opstellen van beleidsplannen en uitvoeringsplannen 
 B. Het opstellen van categoriseringsplannen (indeling van het wegennet in erftoegangswegen, 

gebiedsontsluitingswegen, stroomwegen en evt. voorlopige verkeersaders) 
 C. Het opstellen van plannen voor afzonderlijke verkeersveiligheidsmaatregelen 
 D. Het verrichten van onderzoek, zoals een verkeersveiligheidsaudit 
 En daarnaast: 
 E. Het bevorderen van participatie met het oog op de verkeersveiligheid door burgers en (andere) 

belanghebbenden: 
 1. Via belangenorganisaties 
 2. In schoolverband 
 3. Individueel 
 
II Infrastructurele maatregelen in verblijfsgebieden 

Hiertoe wordt gerekend de omvorming van wegen en hun omgeving, met het oog op de verkeersveiligheid. 
 A. Snelheidsbegrenzing en attentieverhoging 
 1. Voetgangersgebied 
 2. (Woon)erf 
 3. 30 km-gebied/ weg 
 4. 60 km-gebied/ weg 
 5. Incidenteel 
 B. Regulering van het parkeren en stallen, resp. het laden en lossen 
 C. Geleiding van verkeersstromen door middel van bijvoorbeeld 
 1. Geheel of gedeeltelijk ‘doorknippen’ van doorgaande routes 
 2. Geheel of gedeeltelijk ‘doorknippen’ van aansluitingen van/ naar gebiedsontsluitingswegen 
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II Infrastructurele maatregelen in verblijfsgebieden   (vervolg) 

D. Verbetering van de herkenbaarheid van de wegcategorie door middel van bijvoorbeeld 
 1. Wegmarkering 
 2. Aanduiding van de overgang naar wegen met een andere maximumsnelheid 
 E. Herinrichting van bermen buiten de bebouwde kom door middel van bijvoorbeeld 
 1. Semi-verharding 
 2. Afscherming of verwijdering van obstakels 
 F. Aanpassing van het wegontwerp aan richtlijnen/ aanbevelingen 
 G. Andere infrastructurele maatregelen met het oog op de verkeersveiligheid 
 
III Infrastructurele maatregelen op (voorlopige) verkeersaders 

Hiertoe wordt gerekend de omvorming van wegen en hun omgeving, met het oog op de verkeersveiligheid. 
 A. Rijbaanscheiding 
 1. (Moeilijk) overrijdbaar 
 2. Niet overrijdbaar 
 3. Het in dat verband aanbrengen van passeermogelijkheden 
 B. Scheiding van verkeerssoorten door middel van bijvoorbeeld 
 1. Aanleg van parallelwegen 
 2. Aanleg van parallelfietspaden 
 3. Aanleg van parallelvoetpaden 
 4. Nieuwe ontsluiting van percelen via een andere route 
 C. Herinrichting van kruisingen, aansluitingen en oversteekplaatsen, waaronder 
 1. Aanleg van ongelijkvloerse kruising van wegen 
 2. Aanleg van ongelijkvloerse kruising van fiets/ voetpaden 
 3. Omvorming tot rotonde 
 4. Overige verbeteringen ter verbetering van overstekende (brom)fietsers en voetgangers 
 5. Inperking van het aantal linksaf bewegingen 
 6. Verbetering van verkeerslichtinstallaties 
 D. Herinrichting van wegvakken door middel van bijvoorbeeld 
 1. Vermindering van het aantal wegaansluitingen voor het autoverkeer 
 2. Vermindering van het aantal erfaansluitingen voor het autoverkeer 
 3. Geleiding van (brom)fietsers en voetgangers naar veilige oversteekplaatsen 
 4. Snelheidsbeheersing 
 5. Aanbrengen van fietsstroken 
 6. Andere wijziging van de rijstrookindeling 
 E. Regulering van het parkeren en stallen, resp. laden en lossen 
 F. Verbetering van de herkenbaarheid van de wegcategorie door onder andere 
 1. Wegmarkering 
 2. Aanduiding van de overgang naar wegen met andere maximumsnelheid 
 G. Herinrichting van bermen door middel van bijvoorbeeld 
 1. Semi-verharding 
 2. Pechvoorzieningen 
 3. Afscherming, resp. verwijdering van obstakels 
 H. Aanpassing van het wegontwerp aan richtlijnen/ aanbevelingen 
 1. Aanpassing van de diameter van rotondes 
 2. Uniformering van de voorrang op rotondes (hoofdrijbaan) 
 3. Uniformering van de voorrang op rotondes (fietspaden) 
 4. Anderszins 
 I. Andere infrastructurele maatregelen met het oog op de verkeersveiligheid 
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