Bijlage 1 Subsidies verkeersveiligheid
Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland heeft in februari 2017 het ROVZwerkplan 2017 vastgesteld, met daarin opgenomen de subsidies verkeersveiligheid. De
verkeersveiligheidssubsidies worden verleend op basis van de op 1 januari 2013 van kracht zijnde
Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Voor
verkeersveiligheidssubsidies in het werkplan 2017 is een bedrag van € 164.000 opgenomen. De
advisering is in handen van het ROVZ.
Het budget van € 164.000 is als volgt verdeeld:
1.
2.

Verkeers-Educatieve activiteiten, schoolgebonden
Verkeers-Educatieve activiteiten, niet-schoolgebonden
Totaal

€ 149.000
€ 15.000
€ 164.000

De aanvragen moeten tenminste 8 weken vóór aanvang van de activiteit(en) zijn ingediend bij
Gedeputeerde Staten. Het aanvraagformulier is beschikbaar op
http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1300121. De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt
op volgorde van binnenkomst. De aanvragen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria passend binnen
het vigerend ROVZ-werkplan.
Arrangementen
In de provinciale subsidieregels zijn drie arrangementen opgenomen. Voor
verkeersveiligheidssubsidies betekent dat:
Arrangement 1

€ 100 t/m € 10.000

Arrangement 2

€ 10.001 t/m 50.000

Arrangement 3

hoger dan € 50.000

De subsidie wordt in één keer verleend en vastgesteld
zonder verantwoording over de realisatie. Artikel 17.4
Asb. Op basis van een steekproef besluiten
Gedeputeerde Staten of de instelling wel of niet een
aanvraag tot vaststelling moet indienen en stellen de
instelling binnen 22 weken na afloop van de
gesubsidieerde activiteit op de hoogte van dit besluit.
De subsidie wordt vastgesteld na goedkeuring
verantwoording over de geleverde prestatie.
De subsidie wordt vastgesteld na goedkeuring
verantwoording over de geleverde prestatie en de
besteding van de subsidie.

De hoogte van de verkeersveiligheidssubsidie wordt als volgt bepaald:
ad 1)
1a.
1b.
2.
3.
4.
4b.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verkeers-Educatieve activiteiten, schoolgebonden
Verkeersexamen VVN; theoretisch en praktisch
Verkeersexamen VVN; alleen theorie of praktijk
Verkeersmethodes en verkeers-educatieve materialen basisonderwijs
(volgens landelijke verkeers-educatieve uitgangspunten)
Behalen ZVL (Zeeuws Verkeersveiligheid Label)
VEVO-verkeerscoördinator(en)
VEVO-activiteitenplangelden
VVN-projecten (kantelauto, veilig op weg VO, verkeersouders e.d.)
ANWB Streetwise (basisonderwijs)
Remwegdemo
Verkeers-educatieve acties (volgens landelijke verkeers-educatieve
uitgangspunten)
Ondersteunende materialen (veiligheidshesjes, victor veilig e.d.)
Overige activiteiten/ materialen

€ 2,00 per ll.
€ 1,30 per ll.
maximaal 50% /
€ 5,00 per ll
€ 250,66,7%
maximaal 50%
maximaal 100%
maximaal 50%
maximaal 50%
maximaal 50%
maximaal 50%
maximaal 50%

ad 2)
1.
2.

Verkeers-Educatieve activiteiten, niet schoolgebonden
Opfriscursus ouderen
subsidie per cursist € 23,00
Scootmobielcursus (conform draaiboek Scoot Veilig)

3.
4.
5.

E-bike cursus VVN
Herdenking Verkeersslachtoffers
Overige activiteiten

€ 23,00 per cursist
maximaal € 50,per cursist
maximaal 100%
maximaal 50%
maximaal 50%

Meer informatie:
Verkeersveiligheidsteam Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) De heer E. (Eric)
Heijdens, rovz@zeeland.nl.

