Checklist verplichte bijlagen Hoofdfietsnet
In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. Niet alle bijlagen zijn
altijd direct nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Dit staat dan in deze
checklist vermeld. Alle bijlagen zijn voor de behandeling van uw aanvraag uiteindelijk wel
verplicht. De gevraagde bijlagen kunnen variëren afhankelijk van uw situatie als aanvrager (b.v.
particulier of gemachtigde). Raadpleeg het aanvraagformulier daarom vooraf om na te gaan
welke bijlagen er in uw situatie nodig zijn.
Als wij uw subsidieaanvraag ontvangen, controleren wij eerst of de aanvraag compleet is. Pas
als uw subsidieaanvraag compleet is, nemen wij de aanvraag in behandeling.

Nr.

Naam bijlage

Toelichting

Compleetheid?

1

Kopie van een
recent
bankafschrift
of bewijs van
tenaamstelling

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij de provincie of als uw
bankrekeningnummer is gewijzigd, dan vragen wij u om een bewijs van een recent
bankafschrift mee te sturen dat niet ouder is dan 1 jaar. In het aanvraagformulier wordt
dit ook wel ‘Bewijs van tenaamstelling’ genoemd. Op het bankafschrift moet het
rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en datum zichtbaar zijn. Bij
telebankieren is een screenprint met deze gegevens ook toegestaan. Een verklaring van
de bank dat het rekeningnummer dat u opgeeft bij deze bank bekend is en op naam van
de aanvrager staat, is ook toegestaan.
Let op: een kopie van een bankpas is onvoldoende bewijs.

Deze bijlage telt
wel mee in de
compleetheidstoets

2

Schriftelijke
onderbouwing

Deze bijlage telt
mee in de
compleetheidstoets

3

Fietstelling

U moet een document gereed hebben met daarin minimaal
opgenomen een onderbouwing van:
- Hoe de realisering van het project past binnen het Definitiekader voor het Hoofdfietsnet Gelderland (zie hiervoor pagina 8 van het Rapport Hoofdfietsnet Gelderland).
- Hoe de aanleg of verbetering minimaal voldoet aan de eisen die CROW stelt in de
Ontwerpwijzer fietsverkeer 2016 aan directheid, veiligheid of comfort en
aantrekkelijkheid.
- Het begin- en eindpunt van de route.
- De totale lengte van de te realiseren delen van de fietsroute.
- (indien van toepassing) Hoe de fietsroute betrekking heeft op de gehele fietsroute
tussen twee kernen met minimaal 5.000 inwoners.
Voeg een document toe met daarin een fietstelling toe.
- In het geval van het verbeteren van een bestaande route een fietstelling die op de
datum van de aanvraag niet ouder is dan 2 jaar en waaruit blijkt hoeveel fietsers er in een
aaneengesloten periode van 21 dagen gedurende 24 uur per dag gebruikmaken van de
route.
- In het geval van de aanleg van een nieuwe route een onderbouwing van het aantal
verwachte fietsers na uitvoering van het project.

Deze bijlage telt
mee in de
compleetheidstoets

4

Basisregistratie
Topografie

Voeg een kaart toe met de Basisregistratie Topografie als onderlegger waarop de locatie
van de activiteit, de lengte van de maatregel en de aanduiding van de activiteit op de
fietsroute of een deel daarvan zijn ingetekend.

Deze bijlage telt
mee in de
compleetheidstoets

5

Dwarsprofiel
huidige
situatie en
aangevraagde
activiteit

Voeg een dwarsprofiel toe van de huidige situatie en de situatie na realisering van het
project.

Deze bijlage telt
mee in de
compleetheidstoets

2

