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Dat kan via deze link

Webinar terugkijken?
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https://login-uk.mimecast.com/lfs/app/?tkn=X7es3LYKoAWxdXtNuN3Ex0fWgm_rWwkyRe5QE6gpJvnB0lfOdPohS_tyXoby3BNT2SLwc1MfTylNmItEAiLvmxGI2Jj1uvkstdgIUaKMYWZewPtj155sHN1G3Ii8oqDFs5ztYr5sICMampqcjd253g#/landing?token=3DKeZ2a5goMiMs8Ejd0tr7N_-yOb1MeL_ZToEAlajRqmdhLzeYTud3LOtEUhfrVTGoBa3nAoeilo6yaOvrGMubndSlBS61KF64QN1oDyKHhMxdWqAarrgtgf7meVKkTT4rAt84XbqmoQ2CPWu-7nNm2GIhPXuXMXauVpIocOgbkF98BMYt4def0ONaCuLRHwGBikXOcF147rsTqAHlV1EGbttcjrMTaTxlBL1frydGd-iS0mjEpRrkKRh1yfWQay_R9YO_Qp2bOEbx1os-whSCf5C2p1CIaX6F1O2Q5z-rGz6qIB6Q4xu8ZGIPYDo-0Yl0z17lq0TC1_xZmyzq-9nPMeD7JRpUaTiSz_U2_wjLg&recipient=yara.drissen%40cre-aid.nl&sender=n.overgaauw%40berenschot.nl&go=download
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Programma
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OPENING ACHTERGROND 

EN INLEIDING

VRAAG EN

ANTWOORD

AFRONDING

5 minuten 15 minuten 35 minuten 5 minuten
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Even voorstellen

• Wouter Metzlar (Berenschot) – facilitator

• Inge van der Veen (IenW) – projectleider investeringsimpuls

• Annet den Hoed (IenW) – coördinator SPV 2030

• Niek Overgaauw (Berenschot) – adviseur mobiliteit
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• Het SPV is een nieuwe impuls voor verkeersveiligheid

• Partners zetten in op risicogestuurde, meer integrale aanpak

• Gericht op 9 thema’s, waaronder veilige infrastructuur

• Aanloop naar investeringsimpuls:

Met het SPV 2030 werken Rijk en regio toe naar 0 verkeerslachtoffers
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Met de investeringsimpuls gaan Rijk en regio aan de slag met het 
verbeteren van de verkeersveiligheid

Totaalbedrag:

€500 miljoen tot 2030

Doelgroep:

Wegbeheerders van 

provinciale, gemeentelijke en 

waterschapswegen

(fietspaden en wegen)

Aanbod:

50% cofinanciering van Rijk

Investeringsimpuls in het kort

Plafond:

€100 miljoen

Aanvragen:

1 jul. t/m 1 sep. 2020

(Evt. tweede aanvraagronde)

Looptijd:

2020 tot 2021
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Tranche 1
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• Kernelementen:

- Centraal staat menukaart met maatregelen

- Rijksbijdrage o.b.v. kostenkengetallen

- Aanvraag indienen bij loket IenW

◦ Uitzondering: gemeenten in vervoerregio → aanvraag via vervoerregio

- Één aanvraag per organisatie met daarin alle maatregelen

Tranche 1 heeft een pragmatische opzet om snel van start te kunnen
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Uitwerking regeling
Consultatie 

medeoverheden
Besluitvorming kern-

en stuurgroep SPV

Totstandkomingsproces tranche 1
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Menukaart met maatregelen:

• Bewezen (kosten)effectief en risicogestuurd

- Voor fietspaden 

- 30-, 50-, 60-, 80- en 100km/u-wegen

Centraal staat een menukaart met maatregelen

9

Geen rijksbijdrage voor maatregelen als:

• die buiten menukaart vallen

• die 100% gedekt zijn in begroting 2020-

2021 van aanvrager

• uitvoering al is gestart

• reeds een rijksubsidie of -bijdrage is 

ontvangen
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• Bandbreedte per maatregel o.b.v. kostenkengetallen Arcadis-rapport

• Kostenkengetallen zijn richtinggevend, bij afwijking onderbouwen

50% Rijksbijdrage voor maatregelen op basis van kostenkengetallen
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• Reguliere onderhoudswerkzaamheden

• Grondaankopen

• Kosten personeel/inhuur voor voorbereiding

• Btw voor zover te verrekenen met btw-

compensatiefonds

Welke kosten komen in aanmerking?

• Uitvoeringskosten (aannemer)

• Infrastructurele kosten (betontegels)
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• Wijze van honoreren

- Streven: binnen 6 weken na 1 september beschikking

- Op basis van indieningsdatum

- Daarbinnen voorrang voor maatregelen met uitvoeringstermijn van één jaar na beschikking

• Uiterlijke uitvoeringstermijn: eind 2025

• Voorwaarden rapportage:

- Gemeenten, vervoerregio’s, provincies: SiSa-systematiek

- Waterschappen: verslag van uitgevoerde maatregelen en financieel verslag

- Mogelijk: deelname breed evaluatieonderzoek IenW

Beoordeling en uitvoering
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• 23 juni websites live

- www.kennisnetwerkspv.nl/investeringsimpuls

- www.investeringsimpulsspv.nl

• 29 juni tweede webinar over aanvraagprocedure en menukaart

• Vanaf 1 juli start aanvraagronde

Vervolg
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http://www.kennisnetwerkspv.nl/investeringsimpuls
http://www.investeringsimpulsspv.nl/

