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9 tips om meer te halen uit je subsidies voor 

mobiliteitsplanning 
 

1. Maak een jaarlijkse rondvraag bij de ambtenaren tot deel van de jaarlijkse evaluatie van het 

mobiliteitsplan. Welke nieuwe elementen zijn er dit jaar ontstaan? Bekijk niet alleen hoe je die mee 

moet nemen in de begroting, maar vraag je ook actief af of ze aanleiding behoren te geven tot een 

sneltoets.  

2. Doe een voortraject met inventarisaties + sneltoets in eigen beheer of met apart ingehuurde hulp. 

Stop dit niet gelijk in het bestek van de eigenlijke herziening van je plan. Door in twee stappen te 

werken kan je in het bestek veel explicieter zijn rond wat je voorziet aan taken en onderzoek, en krijg 

je een betere prijs. Hoe beter de prijs, hoe meer kans dat de subsidies kostendekkend zijn.  

3. Denk strategisch na over wanneer het zinvol is om een herziening van het mobiliteitsplan op te 

starten. Heb je een heikel dossier met mobiliteitsimplicaties? Dan kan het zinvol zijn om de herziening 

vroeger op te starten, en je moeilijk dossier mee te nemen in de studiefase. Vaak vast een voor-

onderzoek te verdedigen indien er deadlines spelen. 

4. Je hebt per legislatuur recht op 1 gesubsidieerde herziening. Mocht je nu een spoor 3 plan hebben, 

aarzel dan niet om nu al de herziening aan te vatten. Mocht het volgende bestuur het toch niet eens 

zijn met de uitgangspunten, dan is er opnieuw recht op subsidies. Hetzelfde geldt bij een spoor 2 of 1 

waarbij deze legislatuur nog geen subsidies aangevraagd werden.  

5. Werk snel, en zorg dat je minder (lang) moet prefinancieren. Een snel plan heeft veel voordelen. 

Iedereen heeft er zin in, de neuzen zitten in dezelfde richting, en de prefinanciering van het plan is 

voor een veel kortere periode nodig.  

6. Spreek bij de start een heldere tijdslijn af, en hou je er zo veel mogelijk aan. Leg alle vergaderdata 

op voorhand vast, zodat een overvolle agenda geen excuus is. Een snelle doorloop van de procedure 

hangt vooral af van een goed projectmanagement bij de gemeente. Reken niet per definitie op je 

studiebureau om dat werk voor jou te doen: de voortgang van het planproces is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente.  

7. Spendeer afdoende tijd aan het deel visietraject. Het is erg belangrijk om het eens te zijn over waar 

je met de gemeente heen wil. Als die eensgezindheid er op hoofdlijnen is, kom je veel beter uit de 

moeilijke beslissingen die met budgetten en prioriteiten samenhangen. Ga niet verder naar 

beleidsplan en actietabel als je het als GBC en partners niet eens bent over de visie. 

8. Hou bij het uitzetten van de tijdslijnen rekening met de momenten waarop je representatief 

verkeersonderzoek kan doen. In december of de zomermaanden doe je beter geen tellingen, 

parkeercapaciteit onderzoek je beter net wél in die maanden. 

9. Vraag tijdig je subsidies aan. Geloof het of niet, maar niet alle gemeenten houden netjes bij welke 

subsidies al aangevraagd zijn en welke niet. Scoor je niet zo best op dit punt? Overweeg dan om de 

indiening door je bureau te laten doen. Kleine moeite voor hen, groot verschil voor de begroting. 

Hopelijk ten overvloede: dit is met name relevant eens de legislatuurgrens nadert, omdat te laat 

aanvragen je gemeente duur kan komen te staan door de regel ‘één subsidie per legislatuur’! 

 

 


