
gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 30 maart 2021.

Onderwerp
Subsidie Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de subsidiebeschikking van het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat met betrekking tot de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020- 
2021;

2. Voor het uitvoeringsjaar 2021 een budget van € 66.375 beschikbaar te stellen ten behoeve 
van de stimuleringsmaatregelen verkeersveiligheid;

3. De 13e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Doelstelling
Gemeente Noordoostpolder verkeersveiliger maken.

Beleidsreferentie
- GWP 2012-2020

Inleiding
In 2020 besloot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) om € 500 miljoen beschikbaar 
te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in het kader van het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid. Dit bedrag wordt in gedeeltes/trances van
€ 100 miljoen beschikbaar gesteld, op basis van een eigen bijdrage van 50%. In totaal is aan 
Noordoostpolder onder voorwaarden een subsidie toegekend van €1.289.030, verdeeld in twee delen 
te weten € 184.575 voor het uitvoeringsjaar 2021 en € 1.104.455 voor de uitvoeringsperiode 2021- 
2025.

Op verzoek van Noordoostpolder is door het Ministerie van I en W een wijzigingsbeschikking 
afgegeven die het mogelijk maakt om 1 project qua uitvoering door te schuiven naar de 
uitvoeringsperiode 2022-2025.

Formeel dient uw raad de ontvangen middelen bestemd voor de stimulering van 
verkeersveiligheidsmaatregelen toe te wijzen (alloceren). Dit doet u middels het vaststellen van de 13e 
wijziging van de programmabegroting 2021. Voor de verplichte 50% gemeentelijke cofinanciering 
heeft u (onderhouds)budgetten opgenomen in de huidige programmabegroting 2021.

Argumenten
1.1. De gemeente Noordoostpolder kreeg voor de regeling stimulering 

verkeersveiligheidsmaatregelen een subsidie.
We hebben een aanvraag gedaan van € 1.604.210,- voor verkeersveiligheidsmaatregelen. In 
de wijzigingsbeschikking d.d. 1 maart 2021 is een bedrag van € 1.289.030,- toegekend. Deze 
subsidie maakt het aanbrengen van verkeersveiligheid verhogende maatregelen mogelijk.

1.2. De subsidie is tijdgebonden, gekoppeld aan projecten en niet overdraagbaar
Vijf projecten moeten voor 30 november 2021 gereed zijn, de overige projecten voor 30 
november 2025. De volgende projecten moeten voor 30 november 2021 gereed zijn:



Aanbrengen van 2 x 0.5 km kantmarkering fietspad Oude Espelerweg 
Emmeloord;
Aanleg 2 drempels Feike Bruinsmalaan Marknesse en Amazonestraat Luttelgeest; 
Aanleg kruispuntsplateau Feike Bruinsmalaan Marknesse;
3 asverspringingen Breestraat Marknesse;
Aanleg fietsoversteek Europalaan/ Moerasandijviestraat - fietspad 
Espelervaart.

2.1 De gemeente moet een verplichte eigen bijdrage van 50% leveren voor deze 
verkeersveiligheidssubsidie
De totale kosten voor de genoemde vijf projecten die in 2021 gereed dienen te zijn, schatten 
we op € 182.750. Hiervan is vanuit de ontvangen subsidie € 66.375 als dekking van de kosten 
beschikbaar. Het gemeentelijk aandeel ad € 116.375 wordt gedekt uit reeds bestaande 
budgetten bestemd voor (groot) wegenonderhoud (€ 66.375) en het budget bestemd voor 
Verkeer(s-maatregelen) ad € 50.000.

Kanttekeningen
N.v.t.

Planning/uitvoering
Na vaststelling worden de projecten voor 2021 uitgevoerd.

In 2021 wordt het mobiliteitsplan ter besluitvorming aan u voorgelegd. Op basis van deze visie wordt 
een uitvoeringsplan gemaakt en zal worden bepaald of en hoe de verplichte eigen bijdrage wordt 
gedekt voor de overige projecten voor periode 2022-2025. Mogelijke bronnen van financiële dekking 
betreffen de voorziening groot onderhoud wegen en de bestaande exploitatiebudgetten voor 
wegenonderhoud. Eventuele benodigde aanvullende middelen worden niet eerder dan bij de integrale 
afweging van de Perspectiefnota 2022-2025 gewogen.

Bijlagen
1. Toegekende projecten met dekkingsvoorstel
2. Beschikking Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 d.d. 30-11-2020
3. Wijzigingsbeschikking Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 d.d.

01-03-2021

Portefeuillehouder : Anjo Simonse
Steller : de heer M. Wijkstra; 0653671196; m.wijkstra@noordoostpolder.nl

mailto:m.wijkstra@noordoostpolder.nl


De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021, no. 21.0001347;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de subsidiebeschikking van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat met betrekking tot de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020- 
2021;

2. Voor het uitvoeringsjaar 2021 een budget van € 66.375 beschikbaar te stellen ten behoeve 
van de stimuleringsmaatregelen verkeersveiligheid;

3. De 13e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
Van 7 juni 2021.____



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2021 No. 21.0000

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2021 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

13e wijziging van de programmabegroting 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade-

Ter kennisneming ingezonden 

Op 14-07-2021 

aan gedeputeerde staten van 

Flevoland te Lelystad.



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2021 No. 21.0000

Nr. Omschrijving
PROGRAMMA VERHOGING VERLAGING NIEUWE

RAMING

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het

raadsvoorstel inzake Subsidie Regeling 
stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 
2020-2021

LASTEN

1 Fysieke leefomgeving

Mutaties reserves 

TOTAAL

BATEN

1 Fysieke leefomgeving

Mutaties reserves 

TOTAAL

182.750

182.750

182.750

116.375

116.375

116.375

66.375

66.375 0

0

66.375 0

9.167.037

457.401


