
 

 

Met deze nieuwsbrief informeren wij 
u dat de Regeling Stimulering 
Verkeersveiligheidsmaatregelen 
2022-2023 (tweede tranche van de 
Investeringsimpuls 
Verkeersveiligheid) per 1 juli 2022 is 
opengesteld. 
 
Het is mogelijk om een aanvraag in 
te dienen tot en met 1 oktober 2022. 
Gemeenten, provincies, 
waterschappen en vervoerregio’s 
kunnen een aanvraag indienen voor 
een rijksbijdrage voor 
infrastructurele maatregelen die de 
verkeersveiligheid verbeteren. Voor 
gemeenten die vallen onder een 
vervoerregio geldt dat de aanvraag 
via de betreffende vervoerregio 
wordt gedaan. 
Het aanvraagformulier is te vinden 
op de website. 

Op de website vindt u ook het 
rapport Menukaart 
Kostenkengetallen Regeling 
Stimulering 
Verkeersveiligheidsmaatregelen 
2022-2023. Dit rapport heeft u nodig 
om een aanvraag te kunnen doen. In 
het rapport staan de maatregelen 
beschreven die voor een 
rijksbijdrage in aanmerking komen 
en de bijbehorende richtinggevende 
kostenkengetallen (met een 
bandbreedte). 

 

Hulpmiddelen 
aanvraag 
Ter ondersteuning vindt u op de 
website uitleg over de 
aanvraagprocedure. Het ingevulde 
voorbeeldaanvraagformulier kan 
ook handvatten bieden bij het 
invullen van het aanvraagformulier. 
Heeft u vragen over het 
aanvraagproces? Dan kunt u een e-
mail sturen naar 
info@investeringsimpulsSPV.nl.  

Ondersteuning 
risicoanalyse 
Wenst u ondersteuning bij het 
opstellen van de vereiste 
risicoanalyse en/of 
uitvoeringsagenda? Meld u dan aan 
voor ondersteuning door dit 
formulier in te vullen. Het formulier 
is ook te vinden op de website van 
het Kennisnetwerk SPV. Het 
expertteam van Antea Group/ARUP 
zal binnen 2 werkdagen telefonisch 
contact met u opnemen. 
 

 

 

 

 

De verzoeken voor ondersteuning bij 
het opstellen van een risicoanalyse 
hebben voorrang op de 
ondersteuningsvragen bij de 
uitvoeringsagenda, omdat het 
bezitten van een risicoanalyse een 
vereiste is voor het indienen van een 
aanvraag voor de tweede tranche 

van de investeringsimpuls. 

 

Investeringsimpuls verkeersveiligheid 
ope  

Nieuwsbrief juli 2022 

1 juli 2022 
Indienen aanvraag geopend 
 

1 oktober 2022 
Uiterlijk indienen aanvraag 

Vervolgstappen 
U ontvangt de beschikking 
tot verlening uiterlijk 13 
weken na indiening van uw 
aanvraag 

http://www.investeringsimpulsspv.nl/
https://investeringsimpulsspv.nl/aanvraagprocedure/
https://www.kennisnetwerkspv.nl/Nieuws/2022/Ondersteuning-bij-opstellen-risicoanalyse
https://investeringsimpulsspv.nl/wp-content/uploads/2022/06/Regeling-stimulering-verkeersveiligheidsmaatregelen-2022-2023.pdf
https://investeringsimpulsspv.nl/wp-content/uploads/2022/06/220610_MinIW_SPV_Voorbeeld-AanvraagformulierV6.pdf
https://investeringsimpulsspv.nl/wp-content/uploads/2022/06/Kostenkengetallen-menukaart-regeling-stimulering-verkeersveiligheidsmaatregelen-2022-2023.pdf



