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Inleiding

Provinciale staten (PS) hebben via een aantal moties aandacht gevraagd voor de leefbaarheids- en
veiligheidsproblemen in de kleine woonkernen in de provincie als gevolg van het (doorgaande)
autoverkeer op provinciale wegen. In de ogen van PS kan de aanleg van een rond- of  randweg een
goede oplossing bieden voor deze problemen, zoals in het verleden reeds is gebleken.

In het Coalitieakkoord van GS is een bedrag van 5.000.000 euro gereserveerd voor bijdragen aan rond
en randwegen en is een subsidieverordening ter verdeling ervan aangekondigd. Betreffende
subsidieverordening (onderdeel van de Algemene Subsidieverordening) is bijgevoegd en wordt ter
vaststelling aangeboden.
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Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 19 april 2004 tot wijziging van de Algemene
subsidieverordening met het oog op de subsidiëring van de aanleg van rond- en  randwegen.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 20 januari 2004,  dienst WVV /VBV,  nummer
2004WVV000278i;

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

Besluiten:

Artikel I

In de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht wordt na artikel 28 i ingevoegd:

Aanleg  rond- en randwegen

Artikel 28j
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de aanleg van een rond- of randweg indien

die:
a. aansluit op een provinciale weg;
b. een traverse lopend door het centrum van de bebouwde kom vervangt, en;
c. de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente verbetert.
2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten.
3. Het verleende subsidiebedrag bedraagt ten hoogste 25% van de kosten van de gemeente die direct

voor de aanleg van de rond- of randweg benodigd zijn en ten hoogste € 2.5 miljoen.
4. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 5,- miljoen.
5. Geen subsidie wordt verstrekt indien reeds verplichtingen voor de aanleg van de rond- of randweg

zijn aangegaan voordat op de aanvraag is beslist. Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere
gevallen van deze bepaling afwijken.

6. Gedeputeerde Staten stellen nadere criteria bij de beleidsregel vast.
7. Dit artikel vervalt op 1 januari 2007 met dien verstande dat het van kracht blijft voor voordien

gedane aanvragen..

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van uitgifte van het provinciaal blad
waarin het wordt geplaatst.

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting
Beoogd effect
Betere leefbaarheid en veiligheid op en langs provinciale wegen in kleine kernen.

Argumenten
De verordening is opgenomen in het Coalitieakkoord.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën
Het fonds Rond en Randwegen wordt gevuld door storting van  € 4.433.000 conform de afspraken in
het coalitieakkoord 2003 en door overheveling van een bedrag van  € 567.000  vanuit de voorziening
grote wegenwerken.

Realisatie
Het betreffende artikel over rond- en randwegen in de Algemene subsidieverordening loopt af op 1
januari 2007. Tot die tijd kunnen aanvragen ingediend worden en kunnen Gedeputeerde Staten
daarover  besluiten.

Communicatie
Na vaststelling zal de aanvulling op de verordening worden bekendgemaakt.

Bijlagen
1. Toelichting paragraaf Rond- en randwegen in Algemene subsidieverordening Artikel 28j
2. Beleidsregel  rond- en randwegen overeenkomstig Algemene subsidieverordening  Artikel 28j lid

6
3. Toelichting bij Beleidsregel  rond- en randwegen overeenkomstig Algemene subsidieverordening

Artikel 28j lid 6

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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Bijlage 1
Toelichting paragraaf Rond- en randwegen in Algemene subsidieverordening Artikel 28j

De subsidieregeling gemeentelijke rond- en randwegen wordt opgenomen in een aparte paragraaf van
de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998. Voordeel hiervan is dat duidelijk is welke
voorschriften van toepassing zijn op deze subsidie en hoe van de Algemene subsidieverordening wordt
afgeweken (waar dat wordt toegestaan in de verordening). Naast de Algemene subsidieverordening is
ook de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (hoofdstuk 4). Hierin staan bepalingen opgenomen
die bij de subsidieverlening en subsidieverstrekking in ieder geval in acht moeten worden genomen
naast artikelen die de mogelijkheid van een nadere regeling (bijvoorbeeld in een algemene
subsidieverordening) door de subsidieverstrekker open laten. Dit artikel staat niet op zichzelf en wordt
nader ingevuld met behulp van een beleidsregel en de toelichting daarop.

In lid 1 is bepaald dat gedeputeerde staten een subsidie kunnen verlenen en waarvoor. Wat precies
onder de opgenomen onderdelen wordt verstaan wordt in de beleidsregel nader toegelicht.
Lid 2 bepaalt dat de subsidie alleen van toepassing is op gemeenten.
Lid 3 bepaald wat het maximale bedrag per project is. Er is voor gekozen om maximaal 25% van de
kosten van de gemeente die direct samenhangen met de aanleg van de rond- of randweg te subsidiëren.
Het gaat dus alleen om kosten die met de aanleg zelf verband houden. Het totale bedrag dat maximaal
aan subsidie per project wordt verstrekt bedraagt 2.5 miljoen euro.
Lid 4 geeft aan wat het subsidieplafond voor deze regeling is. Boven dit bedrag kan geen subsidie
worden verleend. Een aanvraag kan worden geweigerd indien er te weinig geld over is. Dit hoeft niet
nader gemotiveerd te worden in een subsidiebeschikking. Volstaan kan worden met de vermelding dat
het plafond is bereikt.
Lid 5 bepaalt dat er geen subsidie wordt verstrekt voor verplichtingen die zijn aangegaan voordat op
de subsidieaanvraag is beslist. In het geval dat bijvoorbeeld aan alle criteria van deze regeling wordt
voldaan, het project al is begonnen of afgerond en alsnog een aanvraag wordt ingediend omdat er een
tekort dreigt of is ontstaan bij de uitvoering is het voor de subsidieontvanger duidelijk dat die aanvraag
niet gehonoreerd zal worden. De subsidieverstrekker zou voor voldongen feiten komt te staan omdat
het geld al is uitgegeven en er een tekort is ontstaan dat mogelijk bij een goede planning of wat voor
maatregel dan ook voorkomen had kunnen worden. Er zou dan mogelijk een hoger subsidiebedrag
worden verstrekt dan bij een aanvraag bij de start van het project het geval zou zijn geweest. Er is wel
een ontsnappingsmogelijkheid voor GS ingebouwd om in bijzondere gevallen van dit artikel af te
kunnen wijken.
Lid 6 bepaalt dat er door GS beleidsregels worden vastgesteld waarin de criteria die bij de
subsidieverlening worden gehanteerd zijn opgenomen.
In lid 7 is opgenomen dat de subsidieregeling op 1 januari 2007 vervalt. Door PS is bepaald dat de
subsidieregeling slechts van kracht is gedurende de zittingperiode van het huidige provinciaal bestuur.
In 2007 zullen de verkiezingen voor het nieuwe bestuur plaatsvinden. Om een duidelijk eindpunt voor
de regeling op te nemen is 1 januari 2007 gekozen. Op het moment dat er een nieuw provinciebestuur
is kan de voortzetting van deze regeling worden heroverwogen.
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Bijlage 2
Beleidsregel  rond- en randwegen overeenkomstig Algemene subsidieverordening  Artikel 28j lid
6

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht met betrekking tot een
subsidieregeling voor gemeenten de aanleg van rond- en randwegen.

Artikel 1 Definitie
Rond- en randwegen: een weg die aansluitend op een provinciale weg rond, of langs de rand, van de
bebouwde kom loopt. De rond-/randweg wordt aangelegd ter vervanging van het tracé dat door het
centrum van de bebouwde kom loopt en is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid binnen die
bebouwde kom te verbeteren.

Artikel 2 Subsidieaanvraag
Aanvragen voor subsidies voor de aanleg van rond- of randwegen kunnen het gedurende het gehele
jaar worden ingediend.

Artikel 3 Gegevensverstrekking bij de aanvraag
Bij een aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling worden de volgende gegevens
verstrekt:
a. Een beschrijving van de aanleiding voor en de meerwaarde van de aanleg van een rond- of

randweg;
b. De aanwezigheid van alternatieve routes voor het verkeer;
c. Het gebruik van de huidige weg (inclusief herkomst- en bestemmingspatroon) door de bebouwde

kom en de effecten daarvan (met name wat betreft geluid, veiligheid en oversteekbaarheid);
d. Een beschrijving van de rond- of randweg op hoofdkenmerken en het programma van eisen;
e. Tekeningen van de rond- of randweg;
f. Het aantal gehinderden als gevolg van de huidige weg en het verwachte aantal gehinderden als

gevolg van de aanleg van de rond- of randweg ;
g. De inpassing van de rond-/randweg en een schatting van het gebruik (inclusief herkomst- en

bestemmingspatroon) en de verwachte effecten daarvan (met name wat betreft geluid, veiligheid
en oversteekbaarheid);

h. Een kostenraming, met een tijdschema van uitvoering en de daarbij behorende uitgaven van het
werk;

i. Een opgave van de kostenelementen die ten laste van andere kostendragers kunnen worden
gebracht;

j. Een opgaven van de stand van zaken met betrekking tot de voor de uitvoering noodzakelijke
wettelijke procedures;

k. Andere door GS noodzakelijk geachte gegevens.
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Artikel 4 Criteria voor verlening van de subsidie
1. De aanleg van de rond- of randweg leidt, in vergelijking met de huidige situatie, tot een

aantoonbare significante verbetering van de leefkwaliteit en de veiligheid in de gemeente.
2. De aanleg van de rond- of randweg is niet in strijd met overig provinciaal beleid.
3. Het project voor de aanleg van een rond- en of randweg is financieel haalbaar.
4. De aanleg van de rond- of randweg moet wettelijk zijn toegestaan.

Artikel 5 Subsidiebedrag
1. De subsidie wordt verstrekt op het moment dat de aanleg van de rond- of randweg wettelijk is

toegestaan.
2. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 6 Beslissing subsidieverlening
Aanvragen die de onder artikel 3 genoemde gegevens bevatten zullen worden getoetst aan de onder 4
opgenomen criteria, waarbij ook rekening wordt gehouden met de beschikbare middelen. Gezien het
subsidieplafond van € 5,- miljoen betekent dit dat de toekenning van een subsidieaanvraag afhankelijk
is van de volgorde van binnenkomst.

Artikel 7 Bevoorschotting
Gedeputeerde staten kunnen op de verleende subsidie voorschotten verlenen.

Artikel 8 Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel subsidie aanleg  rond- of  randwegen gemeenten.
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Bijlage 3
Toelichting bij Beleidsregel  rond- en randwegen overeenkomstig Algemene subsidieverordening
Artikel 28j lid 6

a. Aanleiding voor de beleidsregel
Provinciale staten (PS) hebben via een aantal moties aandacht gevraagd voor de leefbaarheids- en
veiligheidsproblemen in de kleine woonkernen in de provincie als gevolg van het (doorgaande)
autoverkeer op provinciale wegen. In de ogen van PS kan de aanleg van een rond- of  randweg een
goede oplossing bieden voor deze problemen, zoals in het verleden reeds is gebleken. Gewezen is op
initiatieven van gemeenten voor de aanleg van een rond- of randweg. PS wil de mogelijkheid bieden
voor mede-financiering.

In het ontwerp Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) is in paragraaf 3.5 opgenomen
dat de aanleg van rond- of randwegen geen doel op zich mag zijn en dat per situatie aan de hand van
criteria een afweging plaatsvindt alvorens tot een oordeel van GS wordt gekomen. De genoemde
criteria zijn:
- de (huidige en toekomstige) verkeerskundige functie
- de aanwezigheid van een alternatieve route voor het verkeer
- het herkomst- en bestemmingspatroon
- de omvang van het verkeer
- de mate van hinder (met name geluid, lucht, veiligheid en oversteekbaarheid)
- het aantal gehinderden
- de landschapswaarde en versnippering
- de mogelijkheden voor inpassing (en de effecten daarvan)
- de financiën.

Slechts in enkele gevallen zal de provincie gerelateerd aan met name de verkeerskundige situatie
initiatief nemen voor de aanleg van een eventuele rond- of randweg. Bij een strikte toepassing van de
criteria uit het SMPU zal het zo zijn dat initiatieven van gemeenten voor de aanleg van een rond- of
randweg, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen, niet kunnen worden gehonoreerd. Om inhoud te
geven aan de moties van PS wordt via deze subsidieverordening een mogelijkheid geboden om
initiatieven van gemeenten te steunen.
Naast de primaire criteria leefbaarheid en veiligheid spelen de overige criteria uit het SMPU een
secundaire rol bij de beoordeling van aanvragen.

b. Inhoud beleidsregel

Artikel 1 Definities
In dit artikel is een definitie van rond- en randwegen in het kader van deze subsidieregeling,
opgenomen. De belangrijkste elementen zijn:
• De weg loopt langs de rand van of rond de bebouwde kom;
• Aansluitend aan een provinciale weg;
• Ter vervanging van het tracé dat door het centrum van de bebouwde kom loopt;
• Met als doel de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid binnen de bebouwde kom.

Artikel 2 Subsidieaanvraag
De subsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd. Het betreft hier geen subsidie die per boekjaar
wordt verleend maar een éénmalige bijdrage in de kosten voor de aanleg van een rond- of randweg. De
aanleg van de weg en de verstrekking van de subsidie kan op elk moment in een jaar aanvangen en
kan zich bovendien uitstrekken over een aantal jaren.
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Van belang is hierbij op te merken dat in artikel 28 j van de Algemene subsidieverordening is bepaald
dat er geen subsidie wordt verstrekt voor verplichtingen in het kader van een project die zijn
aangegaan voordat op de aanvraag is beslist.

Artikel 3 Gegevensverstrekking
Uitgangspunt bij de gegevensverstrekking is dat de subsidieaanvrager zelf aangeeft op grond waarvan
de aanleg van een rond- of randweg nodig is en daarbij de benodigde, onderbouwende, informatie
aanlevert zoals in dit artikel is aangegeven. Op basis van deze gegevens wordt door GS, aan de hand
van de in artikel 4 opgenomen criteria, beoordeeld of de aanleg voor een subsidie in aanmerking komt.
In dit artikel worden de benodigde gegevens voor de beoordeling van de aanvraag op een rij gezet.

Deze moeten in de aanvraag worden opgenomen. De gegevens variëren van een beschrijving van de
aanleiding en meerwaarde voor de aanleg van een dergelijke weg, gegevens over de inpasbaarheid, de
aanwezige en te verwachten hinder als gevolg van de weg tot financiële gegevens met betrekking tot
de aanleg.

a. Aanleiding en meerwaarde
In de aanvraag moet de aanleiding voor en de meerwaarde van een rond- en randweg door de
gemeente worden beschreven. Deze kan bijvoorbeeld zijn gelegen in een ruimtelijke ontwikkeling met
als gevolg een toename van het verkeer waardoor, indien de huidige situatie zou blijven bestaan, de
veiligheid en leefbaarheid langs de weg nog verder zou afnemen. De aanleg van een rond- en randweg
kan hierbij mogelijk uitkomst bieden. De meerwaarde ten aanzien van de leefbaarheid, veiligheid en
oversteekbaarheid moet duidelijk zijn.

b. Alternatieve route
Indien er alternatieve routes voor het verkeer zijn dienen deze door de gemeente te worden
aangegeven evenals de relatie met de rond- of randweg. Is een dergelijke route voorhanden dan is er
geen directe noodzaak om een rond- of randweg aan te leggen.

c. Gebruik huidige weg
Ten gevolge van de huidige situatie wordt binnen de gemeente hinder en een gevoel van onveiligheid
ondervonden. Naar verwachting zal het gebruik van de rond- of randweg eveneens bepaalde hinder
opleveren en neemt hierdoor ook de leefbaarheid en veiligheid ter plaatse van de weg af. Daarom
wordt informatie gevraagd over het gebruik van de weg en de aard van de hinder in de huidige situatie
en het te verwachten gebruik en de daarmee samenhangende effecten van de geplande rond- of
randweg. Op basis van deze gegevens wordt door GS een vergelijking gemaakt tussen de huidige en
toekomstige situatie, die uiteindelijk de in artikel 4 vermelde verbetering van de leefbaarheid en
veiligheid moet opleveren.

Het aspect veiligheid heeft twee kanten: allereerst is er de verkeersveiligheid en daarnaast externe
veiligheid dat ziet op gevaarlijke transporten. Verkeersveiligheid heeft betrekking op de
oversteekbaarheid van de weg en het aantal ongelukken dat jaarlijks plaatsvindt op de betreffende
weg. Aan de hand van de gegevens wordt beoordeeld in hoeverre de verkeersveiligheid verbetert ten
gevolge van de aanleg van een rond- of randweg. Ook dit wordt afgezet tegen de mogelijke toename
ten gevolge van de aanleg van de rond- of randweg. Het mag niet zo zijn dat daarmee onveilige
situaties worden gecreëerd. Mogelijk dat op grond van de bij de subsidieaanvraag aangeleverde
gegevens bij de subsidieverlening voorwaarden worden gesteld ten aanzien van dit aspect.

Externe veiligheid heeft betrekking op de transporten van gevaarlijke stoffen die over de weg
plaatsvinden. In het SMPU wordt ook wat dit aspect betreft verwezen naar de normen in de wet voor
maximaal toelaatbare risico’s. In de provincie zijn een aantal plaatsen waar sprake is van
overschrijding van deze wettelijke grenswaarden.
Op de internetsite van de provincie Utrecht is een risicokaart opgenomen waarop verschillende
locaties en routes voor gevaarlijke stoffen alsmede de knelpunten staan aangegeven.
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Deze wordt gebruikt voor de beoordeling van dit aspect bij de subsidieaanvraag. Er zullen echter niet
veel gemeenten zijn waar sprake is van overschrijding van de wettelijke grenswaarden of waar een
gevaarlijk transportroute doorheen loopt. Is dat wel het geval en wordt dit door de aanleg van de rond-
en randweg opgeheven dan telt dat zeker mee bij de beoordeling van de aanvraag. In de meeste
gevallen zal een reductie van het risico van het transport van gevaarlijke stoffen echter bestaan uit een
tankauto die, bijvoorbeeld ter bevoorrading van een tankstation, als gevolg van de aanleg van de
rondweg niet meer door de kern zelf hoeft te rijden. Hier wordt als indicator gehanteerd dat iedere
reductie van het risico dat met gevaarlijke transporten samenhangt van belang is.

d. Beschrijving rond-/randweg
Hierin worden de hoofdkenmerken van de weg en het programma van eisen beschreven. De
beschrijving dient zodanig te zijn dat een juist beeld worden gevormd van de omvang en het tracé van
de weg.

e. Kaarten
Vanzelfsprekend dienen ook kaarten van de rond-/randwegen op een voldoende schaalniveau te
worden aangeleverd zodat tracé en aansluitingen duidelijk zijn af te lezen.

f. Huidige en verwachte hinder
Met het gebruik van de weg door auto’s gaat een zekere geluidproductie gepaard. Deze wordt
veroorzaakt door het wegdek, de banden en de motor. Het criterium zoals dat in het SMPU is
opgenomen is gebaseerd op de Wet geluidhinder. Dit criterium kan echter niet onverkort worden
overgenomen omdat de geluidbelasting in de gemeenten waar deze subsidieregeling voor is bedoeld
onder de wettelijke norm blijft. Sanering en maatregelen op grond van deze wet zijn dan niet
voorgeschreven. In het kader van de subsidieregeling is daarom iedere reductie die wordt behaald in
de geluidbelasting van belang, zij het dat deze wel significant dient te zijn (zie artikel 4 lid 1). De
mogelijkheid bestaat dat als gevolg van bijvoorbeeld een ruimtelijke ontwikkeling het verkeer over
een bestaande weg zodanig zal toenemen dat die wettelijke normen worden overtreden en alsnog
saneringsmaatregelen moeten worden genomen. Dat zou een ongewenst gevolg zijn. Indicatoren die
kunnen worden gebruikt voor het bepalen van een reductie zijn de afname in dB(A) en de afname van
het aantal gehinderden als gevolg van de geluidbelasting. Dit wordt afgezet tegen de verwachte
toename van de geluidbelasting als gevolg van de rondweg (eveneens in dB(A) en aantal
gehinderden). Een ander criterium is het aantal aanwonenden in het directe invloedsgebied van de weg
dat hinder, in de vorm van geluidoverlast, als gevolg van de weg ondervindt.
Wat betreft de hinder die betrekking heeft op de oversteekbaarheid van de weg kan als indicator
worden gehanteerd het aantal overstekenden van het tracé in een etmaal.

g. Inpassing en het verwachte gebruik en effecten rond-/randweg
Er dient een duidelijk beeld te worden geschetst van de wijze waarop de rond-/randweg zal worden
ingepast in de omgeving. De gegevens met betrekking tot het verwachte gebruik en de effecten
daarvan betreffen dezelfde als die hierboven onder c Gebruik huidige weg zijn gevraagd. Alleen
hebben moeten deze betrekking op de aan te leggen rond-/randweg. Een belangrijk aandachtspunt
hierbij is de leefbaarheid in zijn algemeenheid, waaronder de luchtkwaliteit en het voorkomen
van de versnippering van de natuur en landschap, die (mogelijkerwijs) optreedt als gevolg van
de aanleg van de rond- of randweg.

h. en i. Financiële gegevens
De financiële gegevens die worden gevraagd zullen worden gebruikt voor een beoordeling van de
financiële haalbaarheid van het project en voor de hoogte van het bedrag bij de subsidieverlening en,
bij de subsidievaststelling, van de definitieve hoogte van subsidiebedrag.
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j. Wettelijke procedures
Bij de aanleg van rond- en randwegen dienen ook verschillende wettelijke procedures te worden
gevolgd en vergunningen te worden verleend. Door de gemeente dient een beeld te worden verschaft
van de stand van zaken rond deze procedures en vergunningen. In artikel 5 van deze beleidsregel is
bepaald dat subsidieverstrekking plaatsvindt op het moment dat de rond- of randweg wettelijk is
toegestaan. Zie hiervoor verder de toelichting op artikel 5.

k. Aanvullende gegevens
GS kunnen nadere gegevens vragen die in een specifiek geval noodzakelijk kunnen zijn voor de
beoordeling van de subsidieaanvraag.

Artikel 4 Criteria voor subsidieverlening
Een subsidieaanvraag dient aan de in dit artikel opgenomen criteria te voldoen wil de subsidie worden
verleend.

Er moet een aantoonbare significante verbetering optreden bij primair de criteria leefbaarheid en
veiligheid in vergelijking tot de huidige situatie. Dit aspect is in de toelichting op artikel 3 reeds aan de
orde gekomen.

Een belangrijke aanvullende voorwaarde is dat de rond- of randweg niet in strijd mag zijn met het
provinciaal beleid. Een subsidieaanvraag wordt niet sec beoordeeld aan de hand van de in artikel 3
opgenomen gegevens. Het provinciaal beleid is een belangrijke factor die bij de beoordeling van de
aanvraag zeker een rol speelt voorbeeld zijn het SMPU en het Streekplan. In het kader van de
afweging zal advies worden gevraagd aan de bij dit beleid betrokken diensten en sectoren.

Indien een project vooraf als financieel niet haalbaar wordt beschouwd, heeft het ook geen zin
daarvoor een subsidie te verlenen.

Uiteraard mag er geen strijd zijn met wettelijke regelingen die op de aanleg van toepassing zijn.
Mogelijkerwijs kan de aanleg wettelijk nooit worden toegestaan. Subsidieverlening is dan niet op zijn
plaats.

Artikel 5 Subsidiebedrag
In aanvulling op hetgeen in artikel 3 en 4 is opgenomen ten aanzien van de wettelijke toelaatbaarheid
van de aanleg is in lid 1 bepaald dat de subsidie wordt verstrekt op het moment dat de aanleg wettelijk
is toegestaan. Hieronder kan ook worden gelezen: het moment dat daarop uitzicht is. Dat wil zeggen
dat er bijvoorbeeld in een procedure geen bezwaar en beroep zijn ingediend waardoor een besluit dat
benodigd is om de weg aan te kunnen leggen zonder problemen kan worden genomen.

Het definitieve subsidiebedrag bij de subsidievaststelling kan nooit meer bedragen dan het
subsidiebedrag dat bij de beschikking tot subsidieverlening op basis van de door de gemeente
aangeleverde financiële gegevens is verleend. Aanvullend hierop vindt afrekening plaats op basis van
de werkelijk gemaakt kosten. De subsidie kan dus nooit meer bedragen dan het bij de verlening
toegekende bedrag maar kan wel minder worden indien de werkelijke kosten lager uitvallen.

Artikel6 Beslissing subsidieverlening
Bij de beslissing tot het verlenen van de subsidie speelt ligt een relatie met het voor deze regeling
beschikbare bedrag van € 5,- miljoen. Aangezien het maximaal toe te kennen bedrag € 2.5,- miljoen
bedraagt is de financiële ruimte voor deze regeling beperkt. Bij de verlening van de subsidie wordt
derhalve in de eerste plaats gekeken naar de volgorde van binnenkomst van de door de
subsidieverstrekker ontvankelijk bevonden aanvragen.
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Is een aanvraag niet ontvankelijk omdat bijvoorbeeld gegevens ontbreken en/of deze ook niet op tijd
zijn aangeleverd of voldoet een aanvraag niet aan de criteria en wordt deze daarom afgewezen dan
wordt de eerstvolgende aanvraag in behandeling genomen. Ook kan de aanvraag worden afgewezen
omdat deze niet voldoet aan artikel 3. Indien hiervan sprake is zal de aanvrager in gelegenheid worden
gesteld zijn aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen of te wijzigen. Wordt hieraan niet
voldaan of zijn er nog steeds onvoldoende gegevens voorhanden dan wordt de aanvraag afgewezen.
Ook in dit geval zal dan de eerstvolgende aanvraag in behandeling worden genomen.

Artikel 7 Bevoorschotting
Bij de subsidieverlening kan worden besloten een voorschot te verlenen op het subsidiebedrag.


