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1. Inleiding 

 

Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal. De dood van een naaste, of het moeten dragen van 

zwaar letsel na een ongeval, grijpt diep in de levenssfeer van mensen in. Daarnaast heeft verkeersveilig-

heid ook grote consequenties voor de economie, volksgezondheid en sociale voorzieningen. Voortduren-

de collectieve aandacht voor dit onderwerp blijft nodig. De laatste jaren nemen het aantal doden en ernstige 

slachtoffers weer toe. 

 

Als basis voor het ontstaan van verkeersongevallen is in de meeste gevallen (geschat wordt ongeveer 90-95%) 

enige vorm van menselijk falen aan te wijzen. Het gaat daarbij om gemaakte inschattingsfouten, het ontbreken 

van de op dat moment vereiste kennis en/of vaardigheden of het niet hebben van een juiste houding om voor 

zichzelf en anderen een veilig gebruik van de openbare weg mogelijk te maken. Investeren in "de mens" om de 

verkeersveiligheid te bevorderen blijft, naast investeringen in infrastructuur en voertuigveiligheid, dan ook van 

groot belang.  

 

Dit betekent dat een integrale aanpak noodzakelijk is, waarbij telkens wordt gezocht naar een optimale mix van 

maatregelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding, infrastructuur, ruimtelijke ordening en voertuigveiligheid. 

 

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden vraagt sinds 1998 in de regio aan-

dacht voor het onderwerp. De doelstelling van de RPV is om verkeersveilig gedrag in de regio te stimule-

ren en het aantal verkeersslachtoffers te reduceren. Er worden vele activiteiten in de regio georganiseerd 

om blijvend aandacht voor verkeersveiligheid te houden. Voor de regionale bewoners.  

 

Een sterk accent ligt hierbij op de gedrag beïnvloedende component binnen verkeersveiligheid, perma-

nente verkeerseducatie (PVE), handhaving, onderzoek, communicatie. Voor de weg- en vaarinfrastruc-

tuur blijven de beheerders verantwoordelijk. De RPV adviseert beheerders binnen de Drechtsteden op 

verkeersveiligheidsgebied. 

 

In het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 wordt geconcludeerd dat het werken aan 

verkeersveiligheid om permanente verbeteringen vraagt. De ‘eenvoudige’ maatregelen zijn bijna allemaal 

genomen. Het wordt moeilijker om verkeersveiligheidswinst de komende jaren te boeken. De minister 

vraagt om decentrale uitwerking van dit plan onder het motto: “van, voor en door iedereen”. Bij de uitwer-

king zijn drie pijlers bepalend voor het succes van verkeersveiligheidsbeleid: 

• Samenwerking; 

• Integrale aanpak; 

• Duurzaam Veilig. 

 

In het regionaal Mobiliteitsplan 2011-2021 Op één kompas varen staan deze drie pijlers ook centraal. De 

RPV Drechtsteden verwoord in deze beleidsvisie de wijze waarop het invulling wil geven aan dit landelij-

ke beleid tot en met 2020. De RPV doet dit in samenwerking met de provincie Zuid-Holland als regie-

voerder op het gebied van verkeersveiligheid in onze regio. Zij wordt hierbij ondersteund door het Regio-

naal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). 

 

In de voor u liggende beleidsvisie worden organisatie, beleidskaders, trends / ontwikkelingen, visie en 

begroting omschreven. De uitwerking van de visie vindt plaats in driejarige actieprogramma’s verkeers-

veiligheid. 
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2. Organisatie 

 

Algemeen 

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden is een initiatief waarin een groot aan-

tal regionale partners op het gebied van verkeersveiligheid zijn vertegenwoordigd die zich bezighouden 

met het stimuleren van de verkeersveiligheid in de regio. 

 

De RPV is op dit terrein sinds 1998 actief. Sinds 2013 zijn de taken en werkzaamheden van de RPV 

Drechtsteden verankerd in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) als door de GRD te 

dienen belang. De taak verkeersveiligheid wordt door het Drechtstedenbestuur aan de RPV Drechtsteden 

overgelaten. 

 

Voor het continueren van het huidige en verder uit te bouwen regionale verkeersveiligheidsbeleid is het 

noodzakelijk te blijven streven naar een duurzaam verkeersveiligheidssysteem. Dit betekent: 

• adequaat opleiden van verkeersdeelnemers uit alle lagen van de samenleving en van alle leeftijden; 

• voeren van flankerend beleid om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun gedrag en ver-

voersmiddel; 

• meedenken en stimuleren van fysieke infrastructurele maatregelen die qua vormgeving is aangepast 

aan de situatie ter plekke en vermogens van de verkeersdeelnemers. 

 

De regionale wegbeheerders, gemeenten en waterschappen, dragen specifieke verantwoordelijkheid 

voor de deelnemers aan het verkeer op de door hen beheerde wegen. Onderlinge afstemming van het 

beleid op het terrein van wegbeheer en inrichting is uit het oogpunt van verkeersveiligheid een vereiste. 

Deze afstemmingsvereiste geldt ook ten opzichte van politie en openbaar ministerie op het gebied van 

handhaving. 

 

Gemeenten, waterschappen, politie en openbaar ministerie hebben zich dan ook verbonden aan de RPV 

Drechtsteden met als doel gezamenlijk te blijven streven naar geïntegreerde en breed gedragen aanpak 

om het aantal verkeersslachtoffers verder te reduceren. 

 

De landelijke doelstelling van het rijk (maximaal 500 verkeersdoden en 10.600 ernstige verkeersslachtof-

fers in het jaar 2020) wordt ook in de regio overgenomen. Ieder slachtoffer is er uiteraard één te veel. In 

steeds meer landen, provincies en steden gaan dan ook steeds vaker geluiden op om te streven naar nul 

verkeersslachtoffers onder de filosofie van Maak van de nul een punt! Ieder heeft daarin zijn verantwoor-

delijkheid. Ook de regio Drechtsteden. De RPV Drechtsteden wil graag haar steentje bijdragen om zoveel 

mogelijk te streven naar nul verkeersslachtoffers.  

 

Taken 

Van alle partijen die zich verbinden aan de RPV Drechtsteden wordt verwacht dat zij: 

• zich inzetten voor een regionale duurzame veiligheidsaanpak; 

• zich verplichten tot het leveren van de vereiste menskracht; 

• gemeenten en waterschappen zich verplichten tot het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage; 

• vertegenwoordigers van provincie, ROV-ZH, Rijkswaterstaat, politie, Openbaar Ministerie gevraagd 

zich actief inzetten voor de RPV Drechtsteden; 

• maatschappelijke partners, zoals Veilig Verkeer Nederland en Fietsersbond, een actieve bijdrage 

leveren aan de RPV Drechtsteden; 

• particuliere partners een actieve bijdrage leveren aan de RPV Drechtsteden. 
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Alle wegbeheerders blijven een eigen eindverantwoordelijkheid houden voor het uitvoeren van het lokale 

infrastructurele uitvoeringsprogramma.  

 

Structuur van de RPV Drechtsteden 

De RPV bestaat uit een bestuurlijke projectgroep met bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelne-

mende organisaties en vergadert circa drie keer per jaar. Het Drechtstedenbestuur stelt het beleid en de 

ambities vast door driejaarlijks het meerjarenplan met actieprogramma (inclusief begroting) vast te stel-

len. 

 

Samenstelling RPV: 

• Gemeente Alblasserdam; 

• Gemeente Dordrecht; 

• Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; 

• Gemeente Papendrecht; 

• Gemeente Sliedrecht; 

• Gemeente Zwijndrecht; 

• Waterschap Hollandse Delta; 

• Waterschap Rivierenland; 

• Politie; 

• Openbaar Ministerie (OM). 

 

Agendaleden RPV: 

• Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH); 

• Provincie Zuid-Holland; 

• Rijkswaterstaat; 

• Veilig Verkeer Nederland; 

• Fietsersbond. 

 

De ambtelijke werkgroep (RWV) vergadert circa zes keer per jaar en wordt gevormd uit ambtelijke verte-

genwoordigers van de deelnemende organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

beleid dat door de RPV is vastgesteld.   

Om praktische redenen is een subwerkgroep Schoolgaande Jeugd ingesteld omdat voor deze doelgroep 

een aantal omvangrijke verkeersveiligheidsprogramma’s regionaal actief is.  

 

Samenstelling RWV: 

• Gemeente Alblasserdam; 

• Gemeente Dordrecht; 

• Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; 

• Gemeente Papendrecht; 

• Gemeente Sliedrecht; 

• Gemeente Zwijndrecht; 

• Waterschap Hollandse Delta; 

• Waterschap Rivierenland; 

• Politie; 

• Openbaar Ministerie (OM); 

• Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH); 

• Provincie Zuid-Holland; 

• Rijkswaterstaat; 

• Veilig Verkeer Nederland; 

• Fietsersbond. 
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Voorzitterschap 

Het voorzitterschap is in handen van één van de bestuurders die zitting hebben in de RPV. Per termijn of 

bij (voortijdig) vertrek van de voorzitter wordt gezamenlijk bepaald wie de rol van voorzitter op zich neemt. 

De voorzitter van de RPV Drechtsteden zit de bestuurlijke vergadering voor en is het gezicht van de RPV. 

Tevens is hij regionaal ambassadeur verkeersveiligheid Drechtsteden. In Zuid-Holland zijn er gezamenlijk 

acht regionaal ambassadeurs. De acht ambassadeurs hebben het manifest Ieder verkeersslachtoffer is er 

1 teveel. Maak van de Nul een Punt ondertekend. 

 

Ondersteuning 

De voorzitter wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een inhoudelijk projectleider. De secre-

taris verzorgt de planning en de administratie behorende bij de organisatie van de RPV Drechtsteden. En 

draagt zorg voor de financiële stromen binnen de RPV. Hierbij wordt de secretaris ondersteund door de 

afdeling financiën van Bureau Drechtsteden. De inhoudelijk projectleider ondersteunt de RPV voorzitter, 

secretaris en werkgroepen daar waar nodig.  

 

Personele en tijdsaspecten 

Het budget van de RPV is bestemd voor het organiseren van haar activiteiten en projecten. Uitgezonderd 

indien van toepassing uren besteed aan de invulling van het secretariaat van de RPV. Voor werkzaam-

heden ten behoeve van de RPV verricht door (ambtelijke) vertegenwoordigers van de deelnemende or-

ganisaties worden geen kosten in rekening gebracht.  

 

De tijd die deelname aan de RPV vergt, varieert naar gelang de functie die men erin vervult. Bestuurlijk 

moet jaarlijks gerekend worden op ongeveer 20 à 30 uur per jaar aan RPV-werkzaamheden welke be-

staan uit het bijwonen van de RPV-vergaderingen en representatieactiviteiten namens de RPV in de ei-

gen gemeente. De tijdsbesteding van de voorzitter is ruimer doordat ook de vergaderingen van de RPV 

worden voorgezeten en representatieactiviteiten voor de hele regio worden verwacht. Totaal komt dit 

neer op ongeveer 50 à 60 uur per jaar. 

 

Ambtelijke vertegenwoordigers moeten jaarlijks rekenen op een tijdsbesteding van circa 30 à 40 uur. 

Werkzaamheden (kunnen) bestaan uit: 

• het voorbereiden en bijwonen van de RWV-vergaderingen; 

• het voorbereiden en bijwonen van subwerkgroepen; 

• voorzitten en/of secretariaatswerkzaamheden van subwerkgroepen; 

• (voorbereidende) werkzaamheden voor uitvoering van activiteiten. 

 

De RPV en RWV worden ondersteund door de ambtelijk secretaris en de inhoudelijk projectleider. De 

secretaris heeft voornamelijk een beleidsondersteunende rol ten aanzien van de RPV en zijn voorzitter, 

organiseert de vergaderingen en draagt zorg voor de financiële stromen binnen de RPV. De ambtelijk 

secretaris besteedt hieraan circa 300 uur per jaar. 

 

De rol en taken van de secretaris zijn met name gericht op: 

• organisatie plus verslaglegging van de RPV en RWV overleggen; 

• BDU subsidieregeling (o.a. controle, bundelen en indienen aanvragen en declaraties); 

• budgetbewaking (o.a. opstellen jaarrekening, controle facturen); 

• bestuurlijke ondersteuning t.b.v. RPV voorzitterschap; 

• advisering RWV, RPV, PVVB en provinciaal platform verkeersveiligheid; 

• bijwonen provinciaal secretarissenoverleg; 

• bewaken voortgang programma. 
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De ambtelijk secretaris wordt ondersteund door een projectleider die een actieve coördinerende en initië-

rende rol heeft ten aanzien van de werkgroepen. De projectleider woont indien nodig de vergaderingen bij 

van de werkgroepen, stelt het meerjarige regionale actieprogramma samen en is verantwoordelijk voor 

uitvoering de van opgenomen activiteiten en projecten. De projectleider besteedt circa 500 uur per jaar 

aan deze rol. 

 

De rol en taken van de inhoudelijk projectleider zijn met name gericht op: 

• trekker projecten / activiteiten actieprogramma; 

• opstellen en afstemmen voorstellen; 

• opstellen en afstemmen offertes en opdrachtverleningen; 

• trekker en ondersteuning subwerkgroep schoolgaande jeugd; 

• bijwonen themabijeenkomsten ROV-ZH; 

• bijwonen provinciaal overleg regionale projectleiders; 

• advisering RWV, RPV, PVVB en provinciaal platform verkeersveiligheid; 

• volgen landelijke ontwikkelingen verkeersveiligheid; 

• accountmanager SCHOOL op SEEF; 

• accountmanager TotallyTraffic. 

 

Financiën 

De begroting van de RPV wordt gevormd door een jaarlijkse bijdrage van de lokale wegbeheerders. Deze 

bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner. Voor de waterschappen is dat een afgeleid deel daar-

van. Overige inkomsten komen uit de BDU-bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Afhankelijk van de 

activiteit of project wordt namelijk 100%, 75% of 50% subsidie ontvangen uit de BDU-regeling. Een lokale 

wegbeheerder kan gevraagd worden incidenteel een extra bijdrage te leveren als extra activiteiten en/of 

projecten in haar zijn gemeente plaatsvinden welke niet zijn opgenomen in het regionale actieprogramma 

verkeersveiligheid. 

 

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland) 

Het ROV-ZH is in 2005 door de drie regievoerders in Zuid-Holland (provincie en 2 stadsregio’s) ingesteld. Het 

bureau verricht een aantal basis- en projecttaken op het gebied van verkeersveiligheid en verkeerseducatie 

voor de regievoerders. 

 

Het ROV-ZH ondersteunt allerlei instanties met kennis, informatie en producten over verkeersveiligheid en 

gedrag in het verkeer. Wegbeheerders en individuele burgers kunnen bij het ROV-ZH terecht voor een advies 

op maat. De medewerkers van het ROV-ZH volgen de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op het 

gebied van verkeersveiligheid. Het ROV onderhoudt en beheert de reeds ontwikkelde producten, zoals 

SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic, en richt zich meer dan in het verleden op advisering van gemeenten. Het 

ROV-ZH organiseert cursussen voor gebruikers van het programma ViaStat-Online (VSO), expertbijeenkom-

sten voor belangenorganisaties, informatie- en netwerkbijeenkomsten. Het ROV-ZH verzorgt binnen de provin-

cie Zuid-Holland de coördinatie van de publiekscampagne verkeersveiligheid, de uitgave van het gratis kwar-

taalblad ROV magazine, en het beheer van de websites www.rovzuidholland.nl en www.schoolopseef.nl en 

www.totallytraffic.nl. 
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3. Beleidskaders 

 

3.1 Landelijke beleidskaders 

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 – 2020, Van, voor en door iedereen. 

Doelen, pijlers en maatregelen 

Maximaal 500 doden en 12.250 gewonden in het verkeer van 2020. Dat zijn de landelijke verkeersveilig-

heidsdoelstellingen die met elkaar zijn afgesproken bij het vaststellen van het Strategisch Plan Verkeers-

veiligheid 2008-2020. 

 

Het landelijke verkeersveiligheidsbeleid wordt in de periode 2008-2020 gefundeerd op de drie succesvol-

le pijlers van de afgelopen jaren: 

• Samenwerking; 

• Integrale aanpak; 

• Duurzaam Veilig. 

 

Bij de drie pijlers worden twee lijnen gehanteerd. De eerste lijn bouwt met generieke maatregelen voort op de 

weg die we al jaren met succes volgen. De tweede lijn richt zich op specifieke aandachtsgebieden. Die aan-

dachtsgebieden zijn voortgekomen uit analyses van ongevalsgegevens en van trends die de komende jaren de 

verkeersveiligheid kunnen beïnvloeden. Deze aandachtsgebieden zijn: voetgangers - fietsers - enkelvoudige 

ongevallen - kinderen - ouderen - beginnende bestuurders - berijders van brom-, snorfietsen en brommobielen 

- motorrijders - bestuurders onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of vermoeidheid - snelheidsovertre-

ders - 50 en 80 km-wegen - vracht- en bestelverkeer. 

 

Uitgangspunten 

De overheid is verantwoordelijk dat de mens zich in de openbare ruimte veilig kan bewegen en veilig 

voelt (Planwet Verkeer en Vervoer, 2005). Verkeersveiligheid hoort daarbij. Onveiligheid kan er toe leiden 

dat mensen niet meer de straat op durven, wat grote gevolgen heeft voor hun sociale leven. Veiligheid is 

ook belangrijk voor de mobiliteit en economie; onveiligheid leidt tot grote maatschappelijke kosten (circa 

2,5 miljoen euro per verkeersdode) en menselijk leed. Kortom, veiligheid is een belangrijke randvoor-

waarde voor ons welzijn en sociale cohesie. 

 

Daarom is het essentieel de verkeersveiligheid steeds verder te verbeteren. Dat doen we binnen het be-

staande systeem, zonder de mobiliteit en bewegingsvrijheid ingrijpend te beperken. Mensen moeten zelf 

de afweging mogen maken wanneer en hoe zij zich willen verplaatsen. Daarbij mogen we de eigen ver-

antwoordelijkheid van de mensen niet uit het oog verliezen. Iedere verkeersdeelnemer moet zijn of haar 

steentje bijdragen aan de eigen verkeersveiligheid en die van anderen. 

 

Beleidsimpuls verkeersveiligheid 

Op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 is tot nu toe iedere twee jaar een actiepro-

gramma gemaakt. Het Rijk en de decentrale overheden hebben afgesproken elke vier jaar de voortgang en het 

effect van het beleid te toetsen. Uit de Verkeersveiligheidsverkenning 2020 blijkt dat met ongewijzigde uitvoe-

ring van het strategisch plan de doelstellingen waarschijnlijk niet gehaald gaan worden.  

 

In het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu van juni 2011 is daarom op basis van deze conclusies 

besloten dat het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van kracht blijft, maar dat dit plan ook een 

impuls nodig heeft, gericht op de doelgroepen waarmee het nog niet goed (genoeg) gaat. Deze bijstelling, de 

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid, is tot stand gekomen door interactieve samenwerking tussen marktpartijen, 

maatschappelijke partners, kennisinstituten en alle overheden.  
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Uit de Verkeersveiligheidsverkenning is gebleken dat het gaat om de volgende prioritaire doelgroepen:  

1. jonge beginnende bestuurders, 

2. ouderen en 

3. fietsers. 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aandacht van de gemeenten gevraagd voor de vol-

gende punten uit deze beleidsimpuls: 

• de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid bespreken in de gemeente en mee nemen bij het gemeentelijke ver-

keersveiligheidsbeleid en de voorbereiding van de gemeentelijke begrotingen; 

• de focus bij het verkeersveiligheidsbeleid leggen op de (oudere) fietser; 

• het maatschappelijk middenveld nadrukkelijk betrekken bij het verkeersveiligheidsbeleid; 

• bij infrastructurele projecten gebruik maken van de nieuwe richtlijnen uit de Basiskenmerken Wegontwerp. 

 

De VNG heeft na raadpleging van de achterban nadrukkelijk aandacht gevraagd aan de minister voor de Maak 

van de nul een punt filosofie, waarmee veel gemeenten en provincies al aan de slag zijn.  

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte door de Minister van Infrastructuur en Milieu 

vastgesteld. 

 

Het nationale doel is een permanente verbetering van de verkeersveiligheid door reductie van het aantal ver-

keersdoden en ernstige verkeersgewonden. Het nationale doel is: 

• Een reductie van het aantal verkeersdoden tot maximaal 500 in 2020; 

• Een reductie van het aantal ernstig verkeersgewonden tot maximaal 10.600 in 2020; 

• Behoud van een plaats in de top vier van de Europese Unie; 

• De registratie van verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden blijft op een voldoende niveau gehand-

haafd. 

 

De nationale doelstelling werkt voor alle betrokken decentrale overheden in gelijke mate door in provinciale en 

regionale doelstellingen, zodat alle betrokken decentrale overheden de aantallen met eenzelfde percentage 

terugbrengen als het nationale doel voor 2020. De betrokken decentrale overheden werken deze doelen met 

bestuurlijke en maatschappelijke partners uit in provinciale en regionale programma’s die zowel maatregelen 

op het gebied van gedrag als voertuig als op het gebied van infrastructuur bevatten. 

 

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het verkeersveilig-

heidsbeleid. Verkeershandhaving vormt het belangrijke sluitstuk van het verkeersveiligheidsbeleid, waarbij de 

regionale programma’s worden afgestemd met de regionale projecten verkeershandhaving. Wegbeheerders 

brengen in de periode tot 2020 bij nieuwe aanleg en in het kader van beheer en onderhoud essentiële herken-

baarheidskenmerken aan op alle wegen. 

 

Door met Duurzaam Veilig 

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft begin november 2005 de 

visie Door met Duurzaam Veilig gepresenteerd. Deze visie borduurt voort op het paarse boek "Naar een 

Duurzaam Veilig wegverkeer" waarmee de SWOV in 1992 de basis legde voor de Duurzaam Veilig be-

nadering. De SWOV vindt dat een nieuwe impuls voor verkeersveiligheid nodig is. Er is veel ervaring 

opgedaan met vooral infrastructurele maatregelen. Deze ervaringen in combinatie met nieuwe (technolo-

gische) ontwikkelingen moeten benut worden om verkeersveiligheid te verbeteren. In een analyse wordt 

nog eens verduidelijkt waarom de Duurzaam Veilig aanpak essentieel is voor het terugdringen van het 

aantal doden en gewonden in het verkeer. Dit tweede uitwerkingsdeel richt zich naast de infrastructuur 

ook op probleemgebieden en probleemgroepen binnen verkeersveiligheid, zoals alcohol, jongeren, snel-
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heid, gemotoriseerde tweewielers. Het laatste onderdeel beschrijft de uitvoering in termen van kwaliteits-

zorg, organisatie, financiën en flankerende beleid. Het gaat daarbij om de randvoorwaarden die noodza-

kelijk zijn om door te gaan met Duurzaam Veilig. 

 

Aan de bestaande drie leidende principes van Duurzaam Veilig heeft de SWOV er op basis van de analy-

ses twee toegevoegd. Dit leidt tot het volgende overzicht: 

 

Duurzaam Veilig principe Beschrijving 

Functionaliteit van wegen.  Monofunctionaliteit van wegen, stroomwegen, gebiedsontslui-

tingswegen, erftoegangswegen, in een hiërarchisch opge-

bouwd wegennet.  

Homogeniteit van massa’s en / of 

snelheid en richting.  

Gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa bij matige en 

hoge snelheden.  

Vergevingsgezindheid van de om-

geving en van weggebruikers onder-

ling.  

Letselbeperking door een vergevingsgezinde omgeving en 

anticipatie van weggebruikers op gedrag van anderen (menta-

liteitsverandering).  

Herkenbaarheid van de vormgeving 

van de weg en de voorspelbaarheid 

van wegverloop en van gedrag van 

weggebruikers.  

Omgeving en gedrag van andere weggebruikers die de ver-

wachtingen van weggebruikers ondersteunen via consistentie 

en continuïteit van wegontwerp.  

Statusonderkenning door de ver-

keersdeelnemer.  

Vermogen om taakbekwaamheid te kunnen inschatten.  

 

In de uitgewerkte visie wordt educatie een wezenlijke aanvulling toegedicht op maatregelen voor een 

duurzaam veilige omgeving van weggebruikers. Aanbevolen wordt om in het "leren" aan te sluiten op de 

kenmerken van mensen. Zij leren voortdurend (de "lerende mens" als maat der dingen). Het is volgens 

de SWOV nodig om naast de formele educatie (via scholen en rijscholen) ook informele educatie (o.a. 

door voorbeeldgedrag van ouders) aan te bieden en deze beide vormen onderling af te stemmen. 

 

Ten aanzien van handhaving beveelt de SWOV aan de huidige vormen van toezicht te optimaliseren, 

specifiek op doelgroepen gerichte handhaving te ontwikkelen en intelligente systemen in te zetten. 

 

3.2 Regionale beleidskaders 

 

Provinciaal meerjarenplan verkeersveiligheid 2011-2020: verkeersveiligheid is verbinden 

De regionale beleidskaders worden in grote lijnen bepaald door de provincie Zuid-Holland als regievoer-

der op het gebied van verkeersveiligheid conform de Planwet Verkeer en Vervoer (2005). De provincie 

Zuid-Holland verstrekt vanuit de Brede Doeluitkering (BDU) ook verkeersveiligheidssubsidies aan regio-

nale verkeersveiligheidspartners. De provincie heeft haar doelen op hoofdlijnen verwoord in de provincia-

le Beleidsvisie Mobiliteit 2030. Meer specifiek zijn de doelen verwoord in het Meerjarenplan Verkeersvei-

ligheid 2011-2020: Verkeersveiligheid is verbinden. 

 

In het provinciale meerjarenplan zijn op basis van een beleidsanalyse en korte probleemschets de be-

leidsdoelen geformuleerd. Deze doelen vormen de basis voor de aanpak voor de provincie als regievoer-

der en provinciaal wegbeheerder: 
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Slachtofferreductie 

• de provincie zet in op een substantiële vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. 

 

Mensgerichte maatregelen 

• de provincie blijft versterkt inzetten op mensgerichte maatregelen als belangrijke invulling van de 

randvoorwaarden om weggebruikers in staat te stellen om veilig aan het verkeer deel te nemen (vol-

doende kennis / vaardigheden en een juist houding in het verkeer). Het gaat hierbij om de inzet van 

Permanente Verkeerseducatie. Daarbij zet de provincie extra sterk in op de doelgroepen die vanuit 

de ongevalanalyse aandacht verdienen. 

 

Infrastructurele maatregelen 

• Als wegbeheerder: provinciale wegen worden op een juiste en duurzame wijze ingericht en onder-

houden. Hierbij ligt de focus overigens niet volledig op verkeersveiligheid, maar op het maatschappe-

lijk belang van de weg (naast verkeersveiligheid ook bereikbaarheid en leefbaarheid). 

 

• Als regievoerder: de provincie stimuleert gebiedsgerichte inrichting van de wegen conform landelijke 

richtlijnen. Hiervoor ziet de provincie meer in een systeemgerichte en proactieve benadering dan een 

reactie aanpak zoals de black spot aanpak uit het verleden. De reden hiervoor is dat steeds meer 

ernstige ongevallen worden aangetroffen buiten de black spots. De nadruk ligt hierbij voornamelijk op 

de gemeentelijke infrastructuur, met speciale aandacht voor gemeenten die achterblijven in de reali-

satie van ongevallenreductie. 

 

Provinciaal Verkeersveiligheidsprofiel Drechtsteden 

De provincie stimuleert regionale verkeersveiligheid in zogenaamde verkeersveiligheidsprofielen. In het 

profiel voor de Drechtsteden wordt de stand van zaken beschreven met betrekking tot verkeersveiligheid. 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt in deze beleidsvisie en het bijbehorende ac-

tieprogramma. Het complete verkeersveiligheidsprofiel is opgenomen in bijlage 1. 

 

Regionaal Mobiliteitsplan Drechtsteden 2011-2021: Op één kompas varen 

Verkeersveiligheid is als integraal beleidsthema opgenomen in het regionale mobiliteitsplan Drechtsteden 

2011-2021. In het vorige regionale mobiliteitsplan was dit nog niet het geval. Binnen het mobiliteitsplan 

worden de drie pijlers van een succesvol regionaal verkeersveiligheidsbeleid (samenwerking, integrale 

aanpak en Duurzaam Veilig) uitgewerkt. Daarmee wordt verkeersveiligheid als volwaardig beleidsveld 

binnen Verkeer & Vervoer meegenomen in het regionale mobiliteitsbeleid en ook financieel en bestuurlijk 

verankerd. 
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4. Trends en ontwikkelingen 

 

Internationalisering 

Wereldwijd en Europees is er interesse voor verkeersveiligheid. De interesse komt voort uit de zorg over 

de maatschappelijke kosten van de verkeersonveiligheid en het veroorzaakte leed. Bovendien leeft de 

verwachting dat de groei in het aantal verkeersslachtoffers wereldwijd en Europees doorzet. Een op de 

drie mensen zal in zijn leven gewond raken bij een ongeluk. 

 

Als Europese lidstaat neemt Nederland ook in Europees verband, beleid met betrekking tot de verkeersveilig-

heid bij het ontwikkelen van haar verkeersveiligheidsbeleid in acht. Jaarlijks vallen er 40.000 verkeersdoden en 

1,7 miljoen verkeersgewonden. De maatschappelijke kosten bedragen 160 miljard euro, wat neerkomt op 2% 

van het BNP van de Europese Unie. De meeste slachtoffers vallen onder jongeren tussen de 14 en 25 jaar: 

doodsoorzaak nummer 1 voor deze doelgroep. 

 

In deel 3 van het Europees witboek, staat o.a. de reiziger centraal in het vervoersbeleid. Hierin wordt o.a. de 

onveiligheid in het verkeer, ervaren als een permanente bedreiging. In het Europese beleid wordt ernaar ge-

streefd het aantal verkeersdoden te herleiden tot nul in 2050 en het aantal verkeersslachtoffers te halveren in 

2020. 

 

De invloed van de Europese Unie als bestuurslaag en als regelgever neemt toe. Op sommige gebieden, 

bijvoorbeeld de voertuigtechnologie, is Nederland sterk afhankelijk van Europa. Nederland spant zich dan 

ook in om het veiligheidsniveau van auto’s steeds verder te verhogen. Dit is van toenemend belang om-

dat naar verwachting een belangrijk deel van de verbetering van de verkeersveiligheid zal komen van 

(nieuwe) voertuigtechnologie. 

 

In Nederland zijn buitenlandse weggebruikers goed voor ruim 10% van het aantal overtredingen. Door 

openstelling van de binnengrenzen van de EU en de groei van het wegverkeer in heel Europa, neemt het 

aantal buitenlandse verkeersdeelnemers in Nederland toe. De rijbewijseisen zijn binnen de EU inmiddels 

gelijk getrokken, maar opleiding en toetsing zijn niet in alle landen zo gedegen als in Nederland. Vooral 

de relatieve onbekendheid van sommige bestuurders met de prominente rol van de fietser in het Neder-

landse verkeer, kan vervelende consequenties hebben. Met voorlichting en campagnes zal hier extra 

aandacht worden besteed door de landelijke overheid. Omgekeerd kan meer aandacht worden geschon-

ken aan Nederlandse bestuurders in het buitenland. 

 

Wijzigende relatie burgers en overheid 

De relatie tussen burgers en regionale en lokale overheid is de afgelopen jaren sterk veranderd. De RPV 

Drechtsteden beseft dit. Terughoudendheid in het regelen van zaken is op zijn plaats. De regio wil vaker 

een beroep doen op maatschappelijke krachten en ruimte bieden aan de zelfredzame, mondige en be-

trokken burger: een regio die zich opstelt als bondgenoot van de samenleving en betrouwbaar wil zijn. 

 

De trend is zelf doen vanuit eigen communities. Gedreven door emoties onder de crisis rationaliseren 

mensen; zoeken naar houvast; streven nog meer dan voorheen naar maakbaarheid en geluk. Zelf doen. 

Verkeersveiligheid is daarin een middel, geen doel op zich. Als overheid willen we niet steeds maar weer 

doelen communiceren, maar vooral samen met onze maatschappelijke partners verkeersveiligheid con-

cretiseren als middel. 

 

Dit vraagt een vermindering van ‘bestuurlijke drukte’, een goede bestuurlijke werkwijze en een dialoog 

met de samenleving. Minder blauwdrukken van bovenaf, maar zoeken naar draagvlak, openstaan voor 

initiatieven van burgers, streven naar maatwerk en waar mogelijk decentralisatie. De regio houdt wel een 
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eigen verantwoordelijkheid en schenkt vertrouwen aan burgers en professionals in de publieke sector 

wier vakkennis van cruciaal belang is. 

 

Technologie 

Er is momenteel veel nieuwe technologie in ontwikkeling en er komt steeds meer op de markt. De tech-

niek rond de mobiliteit wordt ook steeds geavanceerder. Er is een duidelijke trend naar een auto vol sen-

soren. Ze maken rijden gemakkelijker, waarschuwen voor risico’s en/of grijpen zelfstandig in bij gevaar. 

Ook langs de weg krijgt de techniek een steeds grotere rol, bijvoorbeeld bij spitsstroken, toeritdosering en 

verkeersmanagement. Deze ontwikkeling van de technologie zet zich de komende jaren nog sterk voort. 

Bij de beslissing over een eventuele invoering van nieuwe techniek moet goed worden gelet op mogelijke 

bijwerkingen waardoor bestuurders kunnen worden afgeleid van hun rijtaak. 

 

Regionale oplossingen voor verkeersveiligheid steeds meer in het sociale domein 

Van oudsher hebben we verkeersveiligheid vooral vanuit het ruimtelijke en infrastructurele domein geprobeerd 

te beïnvloeden; duurzame inrichting van onze wegen en omgeving. Het technische domein is hard in ontwikke-

ling; smartphones, applicaties, reisinformatie. Maar juist in het sociale domein - cultuur, de optelsom van de 

dingen die we ‘bewust en onbewust’ gewoon vinden en doen - ligt steeds meer oplossingsruimte. We bewegen 

van ‘harde’ infrastructurele maatregelen richting ‘zachte’ gedragsmaatregelen. Ondanks een vrijwel optimaal 

ontwikkelde infrastructuur, blijven er verkeersonveilige situaties bestaan. Weggebruikers vertonen niet het 

gewenste gedrag. Om dit gedrag te kunnen beïnvloeden, willen we gedrag eerst beter begrijpen. Gedrag is als 

een ijsberg. Er is maar een klein topje van de ijsberg zichtbaar: het bewuste gedrag van mensen. Het deel van 

de ijsberg onder water, staat voor ons onbewuste gedrag; gedrag dat we vertonen zonder er bij na te denken 

vanuit verborgen motieven, gedachten en drijfveren. Verkeerseducatie richt zich op bewust gedrag; maar er is 

meer. 

 

Dat mensen en bedrijven zelf – bewust of onbewust – steeds meer veranderings- en handelingsbereid worden, 

daar kunnen we wat mee. Dat doen we ook in allerlei sectoren. Zo zie je in de energiewereld allerlei mensen 

‘zelf’ initiatief ontplooien, ondertussen hard ondersteund door overheden en maatschappelijke organisaties. In 

verkeer en vervoer willen we die veranderings- en handelingsbereidheid van individuen en bedrijven ook 

steeds meer centraal stellen. Aan het vergroten van de verkeersveiligheid werken andere actoren lang niet 

altijd even hard mee. De ambitie is nu juist om dat wel te doen door uitnodigend beleid te maken: co-creatie. 

 

Meer onbewust invloeden van gedrag 

Verkeersgedrag staat bij het onderwerp verkeersveiligheid al langere tijd centraal. Denk bijvoorbeeld aan 

verkeerseducatie, communicatie en campagnes. Deze methoden grijpen in op bewuste keuzes. Een 

groot deel van ons gedrag wordt echter bepaald door onbewuste processen. Er wordt op dit moment al 

op verschillende manieren geëxperimenteerd met onbewuste invloeden op gedrag. Om stappen te kun-

nen zetten, en het principe van onbewuste gedragsbeïnvloeding beter te kunnen toepassen, zijn de beste 

voorbeelden in onbewuste gedragsbeïnvloeding verzameld. 

 

Onbewuste gedragsbeïnvloeding kan door: 

• Aandachtstrekkers (bijv. schoolomgevingen): redelijk effectief, mits met mate wordt toegepast; 

• Priming (bijv. Dick Bruna borden en geuren): redelijk effectief (bijv. Dick Bruna borden) tot onbekend 

(bijv. geuren); 

• Normen activeren (bijv. markeren fietsparkeerplaatsen): effectief als aanvulling op beleid; 

• Optische illusies: redelijk effectief; 

• Prompting (bijv. snelheidsdisplays): effectief, maar vaak blijft handhaving wel noodzakelijk; 

• Fear appeals (bijv. opstapelen autowrakken langs weg): matig effectief; 

• Uitdaging (bijv. gedragsspel): effectiviteit nog niet goed in te schatten. 
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Regionale ongevalscijfers 

De algemene verkeersveiligheidsontwikkeling (uitgedrukt in verkeersdoden per jaar) tot en met 2012 in de 

Drechtsteden is weergegeven in figuur 4.1. In hoofdlijnen kan het volgende worden gezegd over de ontwikke-

ling van de verkeersveiligheid in Drechtsteden. 

� Het aantal verkeersdoden wisselt sterk per jaar. Vooral in 2006 vielen er vrij veel verkeerdoden te betreu-

ren; 

� Het aantal verkeersdoden ligt 2009 t/m 2011 nog boven de doelstellingslijn van het Strategisch Plan Ver-

keersveiligheid maar ligt in 2012 weer onder de doelstellingslijn; 

� De meeste verkeersdoden zijn geregistreerd op gemeentelijke wegen. Het aantal geregistreerde verkeers-

doden is verder te laag om uitspraken te kunnen doen over trends of onderlinge verschillen tussen de di-

verse wegbeheerders. 

 

 

Figuur 4.1: Ontwikkeling aantal verkeersdoden in Drechtsteden 

 

Het gaat objectief redelijk met de verkeersveiligheidsontwikkeling in Drechtsteden. Over het algemeen ligt het 

aantal verkeersdoden niet al te hoog boven de doelstellingslijn van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en 

zijn er ook diverse jaren waarin het aantal verkeersdoden onder de doelstellingslijn ligt. De lage registratie-

graad van verkeersongevallen is een zorgpunt. 

 

Regionaal succesvol beleid en maatregelen 

De daling van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers in de Drechtsteden is mede terug te voeren 

op jarenlange beleidsinspanningen op het terrein van weginrichting en voertuigtechnologie (engineering), 

onderwijs (education) en handhaving (enforcement); de internationaal bekende drie E’s. Inmiddels wor-

den hier landelijk twee E’s aan toegevoegd: Empowerment (bijv. acties) en Encouragement (bijv. labels). 

 

Voorbeelden van succesvolle regionale maatregelen van de afgelopen jaren zijn: 

• Inrichting van meer 30 km- en 60 km-gebieden 

• Invoering van Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken op wegen (zogenaamde EHK); 

• Verbetering van kruispunten door aanleg van rotondes; 

• Diverse campagnes gericht op voorlichting en gedrag (BOB, verlichting, dragen van helm of gordel); 

• Voorlichting en praktische verkeerseducatie basisonderwijs (SCHOOL op SEEF), voortgezet onder-

wijs (TotallyTraffic) en senioren (BROEM- en scootmobieldagen); 

• Handhavingsacties vijf speerpunten: Helm, Gordel, Roodlicht negatie, Alcohol en Snelheid (zoge-

naamde HelmGRAS); 



 15 

Regionale aandachtsgebieden 

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 zijn op basis van een analyse 12 landelijke aan-

dachtsgebieden geformuleerd. In de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid worden drie landelijke focusgroe-

pen benoemd: 

1. Fietsers; 

2. Jonge bestuurders; 

3. Senioren; 

 

Bij een regionale analyse met onder andere het verkeersveiligheidsprofiel komen vooral de volgende 

aandachtsgebieden nog naar voren: 

4. Bestuurders onder invloed van alcohol, drugs en / of medicijnen; 

5. Eenzijdige ongevallen; 

6. 50 en 80 km-wegen; 

7. Snelheidsovertreders. 

 

De aangegeven regionale aandachtsgebieden suggereren niet dat de aandacht in het regionale ver-

keersveiligheidsbeleid alleen naar deze gebieden moeten uit gaan. De beleidslijn in de Drechtsteden blijft 

gericht op preventie van alle type ongevallen. De aandachtsgebieden geven alleen aan dat de meeste 

‘verkeersveiligheidswinst’ valt te boeken bij deze aandachtsgebieden. 

 

Meer fietsongevallen, dus zoeken naar oplossingen 

Fietsongevallen nemen toe en vinden verspreid over het decentrale wegennet plaats en er is maar be-

perkte informatie van politie over dit type verkeersongevallen. Een overzicht van fiets-blackspots is dus 

niet zomaar beschikbaar. Fietsveiligheid is lokaal maatwerk. Het ministerie heeft met de VNG afgespro-

ken dat gemeenten uiterlijk in 2013 lokale fietsknelpunten in kaart brengen en een aanpak opstellen die 

zich richt op het oplossen ervan. Deze aanpak kan bestaan uit gedrags- (bijv. fietseducatie en voorlich-

ting) en infrastructurele maatregelen (bijv. oversteekplaatsen, paaltjes of gladheidsbestrijding). 

 

Jonge bestuurders aandachtgroep 

Landelijk zijn er voor jonge bestuurders de afgelopen jaren verschillende maatregelen geïnitieerd om de 

verkeersveiligheid te verbeteren: het beginnersrijbewijs, begeleid rijden vanaf 17 jaar (2toDrive), het 

brommerrijbewijs en voorlichting door campagnes van TeamAlert rond de BOB of Witte Waas om het 

alcohol- en drugsgebruik in het verkeer terug te dringen. De effectiviteit van deze maatregelen kan pas 

worden geëvalueerd na circa 5 jaar. 

 

Ook toename ongevallen met senioren 

Het aantal ouderen groeit en, anders dan bij het vaststellen van de doelstellingen werd verwacht, neemt 

het fietsgebruik onder 50-plussers toe; sinds 1993 is het aantal fietskilometers door 50-plussers met ruim 

60% gestegen. Dit zijn mooie ontwikkelingen met een positief gezondheidseffect die we graag vast willen 

houden.  

 

Helaas is de keerzijde hiervan dat juist de mobiliteitsgroei van fietsers en ouderen als kwetsbare ver-

keersdeelnemers zorgt voor een toename van het aantal ernstig verkeersgewonden op het lokale we-

gennet. Sinds 2008 belanden jaarlijks meer fietsers dan auto-inzittenden in het ziekenhuis en het aantal 

ouderen met ernstig letsel is deze eeuw met 50% toegenomen. Dit levert een extra uitdaging op. Want de 

inzet van maatregelen gericht op deze doelgroepen mag mensen niet weerhouden om mobiel en in be-

weging te blijven. Momenteel is nog niet aangetoond dat de elektrische fiets en / of fiets met traponder-

steuning leidt tot meer ongevallen onder senioren. De RPV Drechtsteden blijft de ontwikkelingen rondom 

de typen fietsen volgen. 
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De vergrijzing van de Drechtsteden bevolking is voor het regionale verkeersveiligheidsbeleid van de ko-

mende jaren een relevant gegeven. Senioren behoren tot de kwetsbare verkeersdeelnemers en in de 

Drechtsteden lijkt al een stijgende trend ingezet met oudere verkeersslachtoffers (zie regionale aan-

dachtsgebieden). Voor senioren geldt dat de gevolgen van een ongeval relatief groot zijn en de kosten 

van de zorg hoog. Met dit gegeven en het dalende kindertal dient regionaal rekening te worden gehou-

den. Waar de oudere vaker niet de bron van het gevaar is, is een beginnende bestuurder door zijn ge-

drag juist zelf vaak de risicofactor. Beide groepen vragen om een verschillende benadering. 

 

Voor senioren heeft het kunnen blijven gebruiken van de openbare ruimte, het openbaar en particulier 

vervoer vaak een geheel andere functie dan voor andere leeftijdsgroepen. Het kunnen blijven gaan naar 

winkels, culturele voorzieningen, zorgvoorzieningen en kleine kernen is voor senioren erg belangrijk. Mo-

biel kunnen blijven in een toegankelijke openbare ruimte is een essentiële voorwaarde voor maatschap-

pelijke integratie en betrokkenheid. Dit past in de geest van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning 

(WMO), die als belangrijkste maatschappelijk doel heeft dat alle mensen (kunnen) blijven meedoen.  

 

Om het voor senioren mogelijk te maken dit in het verkeer veilig en met voldoende kennis en vaardighe-

den te doen dient zowel op infrastructureel (voorwaardenscheppend) als niet-infrastructureel (kennis-

houding-vaardigheden) aandacht te zijn voor de (on)mogelijkheden van deze groep personen en de door 

hen gebruikte vervoermiddelen. 

 

Regionaal draagvlak verkeersveiligheidsmaatregelen 

Naast objectieve ongevalcijfers zijn ook gegevens over draagvlak voor verkeersveiligheids-maatregelen 

van belang. De inwoners van de Drechtsteden steunen in de PROV Zuid-Holland 2011 voornamelijk de 

volgende RPV gedrag beïnvloedende maatregelen (tussen haakjes staat het % respondenten dat de 

maatregel steunt): 

1. Zwaardere aanpak van alcoholovertredingen (97%); 

2. Strenge controle rijden onder invloed (95%); 

3. Meer en beter verkeersonderwijs (92%); 

4. Meer info overheid nieuwe verkeersregels (91%); 

5. Verplichte cursus overtreders bij grove overtredingen (91%); 

6. Beginnerrijbewijs voor automobilisten (88%); 

7. Kruispunten vervangen door rotondes (87%); 

8. Meer inhaalverboden vrachtverkeer (86%); 

9. Verbod handmatig telefoneren (85%); 

10. Verplicht praktijkexamen bromfiets (80%); 

11. Meer info overheid bestaande verkeersregels (76%); 

12. Drugstest voor automobilisten (76%). 
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5. Visie 

 

Op basis van de organisatie, beleidskaders en ontwikkelingen is de volgende algemene visie voor de 

verkeersveiligheid in de Drechtsteden geformuleerd. 

 

Verkeersveiligheidsbeleid is preventief 

De RPV Drechtsteden vindt, net als de Europese Unie, provincie Zuid-Holland en vele anderen, dat ieder 

verkeersslachtoffer er een teveel is en dat de zorg en verantwoordelijkheid voor een duurzaam en ver-

keersveilig Drechtsteden niet exclusief bij de overheden thuishoren, maar gedeeld moet worden met ie-

der, die hier binnen de eigen context een bijdrage aan kan leveren. 

 

De RPV Drechtsteden accepteert het feit dat verkeersdeelname gepaard gaat met ernstige ongevallen 

daarom niet als een vaststaand gegeven en steunt daarom de filosofie van Maak van de nul een punt 

(Mvd01.) Bestaande en nieuwe activiteiten worden vanuit deze missie uitgevoerd. Bij de behandeling van 

deze beleidsvisie is hiervoor een manifest ondertekend. Dit manifest zal met bestaande en toekomstige 

verkeersveiligheidspartners in de regio worden ondertekend. 

 

Bij het opstellen van actieprogramma’s verkeersveiligheid wordt vanuit deze missie en filosofie gewerkt. 

De bestuurlijk regionaal ambassadeur verkeersveiligheid maakt zich hard voor deze missie en filosofie. 

 

Drie pijlers blijven centraal 

De afgelopen decennia is gebleken dat drie pijlers bepalend zijn voor het succes van verkeersveilig-

heidsbeleid: 

1. samenwerking; 

2. integrale aanpak en 

3. Duurzaam Veilig. 

 

Deze drie pijlers staan ook binnen deze visie centraal om te komen tot ‘verkeersveiligheidswinst’ van, 

voor en door iedereen. Deze drie pijlers zijn des te meer belangrijk omdat de eenvoudige verkeersveilig-

heidsmaatregelen bijna allemaal al genomen zijn (bron: SWOV). 

 

Co-creatie in verkeersveiligheidsaanpak 

Gebruik maken van de kracht van co-creatie betekent dat je heel helder, concreet en beeldend moet ver-

woorden waar je vanuit verkeersveiligheid naar streeft. De RPV Drechtsteden wil dat op zo’n manier doen 

dat iedereen die iets kan of wil bijdragen, ook direct begrijpt hoe dat dan kan. De sleutel ligt in het be-

noemen en beschrijven van beoogd doelgedrag. 

 

Als we gewenst gedrag zo concreet en specifiek mogelijk benoemen, kun je daar bijna letterlijk op inteke-

nen. Hieronder een aantal concrete voorbeelden. We kiezen bewust voor positieve formuleringen; geen 

ontkenningen zoals ‘ik ga niet met de auto’. De vraag is dan namelijk direct: hoe wel? 

• “Als ondernemer draag ik zorg voor de verkeersveiligheid in de regio en gedraag ik me als ik met mijn 

bedrijfsauto onderweg ben (als je in bedrijf bent doe je het veilig)”; 

• “Ik zorg voor frisse lucht in de auto. Ik zet mijn raam open als ik moe achter het stuur zit”; 

• “Als ouder geef ik het goede voorbeeld en leg ik verkeersregels uit als ik mijn kinderen op de fiets 

naar school breng”; 

• “Op mijn elektrische fiets minder ik snelheid als ik een rotonde nader”. 

 

Alle doelgedragingen zijn cultuurelementen. Om vanuit een relatief veilige situatie een nieuwe sprong 

voorwaarts te maken in de verkeersveiligheid is een cultuurverandering nodig; onder bewoners, overhe-

den, bedrijven, scholen, verenigingen, enz. 
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Nadruk op gedrag beïnvloedende activiteiten 

De activiteiten moeten zich richten zich op verkeerseducatie, voorlichting en handhaving. Infrastructurele 

verkeersveiligheidsmaatregelen zijn een randvoorwaarde. Deze laatste maatregelen worden met gedrag 

beïnvloedende activiteiten wel gestimuleerd richting wegbeheerder. Bijvoorbeeld bij realisatie van infra-

maatregelen bij deelnemende SCHOOL op SEEF of TotallyTraffic scholen in de regio. Wegbeheerders 

kunnen gebruik maken voor een verkeersveilige inrichting van het handboek Basiskenmerken wegont-

werp van het CROW. 

 

Doorgaan en versterken 

Een aantal regionale activiteiten zijn succesvol en worden gewaardeerd. Hiermee zal worden doorge-

gaan, omdat daar veel in geïnvesteerd is de afgelopen vijf jaar en de eerste signalen zijn dat zij ook iets 

aan het opleveren zijn. Bijvoorbeeld SCHOOL op SEEF, TotallyTraffic, activiteiten voor senioren, regiona-

le start van De scholen zijn weer begonnen, en inzet van campagneteams. Deze activiteiten zullen waar 

mogelijk structureel worden gecontinueerd. 

 

Bij de gedrag beïnvloedende activiteiten wordt aan de hand van objectieve gegevens of draagvlak afge-

wogen of deze activiteiten regionaal moeten worden versterkt. Op basis van de risicocijfers en het aan-

wezige draagvlak onder partners zullen bijvoorbeeld de komende drie jaar meer regionale activiteiten 

gericht op alcohol-, drugs- en medicijngebruik in het verkeer worden geïnitieerd. 

 

Vernieuwen 

Samen met partners uit het bestuurlijk en maatschappelijk veld wordt het verkeersveiligheidsbeleid vernieuwd 

door dichter aan te sluiten bij de (reis)motieven en het eigen belang van burgers en bedrijven. En door hen te 

helpen problemen in de directe omgeving zelf te signaleren en op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoor-

beeld buurtacties en duurzame veiligheidsafspraken met bedrijven. De eerste stappen in de regio en Zuid-

Holland zijn inmiddels hiervoor gezet. 

 

Focus op drie doelgroepen 

Het accent zal de komende drie jaar met name gericht zijn op de drie focusgroepen vanuit de beleidsim-

puls verkeersveiligheid: 

1. fietsers; 

2. jonge automobilisten en 

3. senioren. 

 

De drie genoemde doelgroepen zijn aandachtactiviteiten. Dit betekent niet dat de permanente activiteiten 

als bijvoorbeeld SCHOOL op SEEF, TotallyTraffic en BoB-campagne minder aandacht krijgen. Deze 

worden gewoon gecontinueerd vanuit de gedachte van permanente verkeerseducatie. 

 

Effect en monitoring 

Regionale verkeersveiligheidsmaatregelen worden geïnitieerd. Hierbij is monitoring van deze maatrege-

len ook noodzakelijk om effecten te kunnen inschatten. Jaarlijks zullen de effecten van maatregelen wor-

den gevolgd, waarbij pas op langere termijn (5 tot 10 jaar) uitspraken over het effect van maatregelen 

kunnen worden gedaan. 

 

Gelijkblijvende inzet 

RPV partners hebben aangegeven de ambtelijke en bestuurlijke bijdrage gelijk te willen houden voor de 

komende drie jaar en te zoeken naar slimme samenwerkingsverbanden om externe middelen of uitvoe-

ring te zoeken voor verkeersveiligheidsactiviteiten.  
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De volgende jaarlijkse ureninzet geldt voor de RPV: 

• 20 uur inzet per RPV bestuurder; 

• 60 uur inzet per wegbeheerder / partner; 

• 60 uur inzet regionaal ambassadeur verkeersveiligheid; 

• 300 uur inzet RPV secretaris; 

• 500 uur inzet inhoudelijk RPV projectleider. 

 

Bestaande RPV organisatie 

RPV partners kunnen zich nog vinden in de bestaande RPV organisatie. Bestaande en nieuwe gedrags-

activiteiten en bijbehorende educatieprogramma’s gericht op schoolgaande jeugd en jongeren worden 

besproken in de subwerkgroep schoolgaande jeugd. Nieuwe activiteiten en stand van zaken van activitei-

ten in de RWV en RPV. De RWV heeft hierbij een adviserende en initiërende rol richting RPV. 
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6. Begroting 
 

Voor de RPV Drechtsteden is een totale financiële begroting gemaakt over de komende jaren. In tabel 

6.1 is dit overzicht opgenomen. Voor een gedetailleerd begrotingsoverzicht wordt naar de driejarige regi-

onale actieprogramma’s verkeersveiligheid verwezen. 

 

Activiteiten Doelgroep Begroting 

SCHOOL op SEEF 4-12 jaar € 117.500 

TotallyTraffic 12-16 jaar € 55.000 

Jonge bestuurders 16-25 jaar € 15.000 

Verkeerscampagnes 25-60 jaar € 15.000 

Senioren 60 jaar+ € 30.000 

Materialen verkeershandhaving Allen € 2.500 

Onderzoek Allen € 5.000 

Regionale regie Allen € 50.000 

Communicatie en publiciteit Allen € 15.000 

TOTAAL  € 309.500 

Tabel 6.1: Begroting RPV Drechtsteden 2014-2020 

 

De totale projectkosten voor het programma worden op jaarbasis gemiddeld geraamd op € 309.500. Bin-

nen de begroting wordt gekozen om sterk te blijven investeren in de kwetsbare verkeersdeelnemers en 

de schoolgaande jeugd die nog een lang verkeersleven voor zich hebben. Daarnaast wordt ingezet op de 

focusgroep senioren in het verkeer. Aan de hand van een jaarlijkse evaluatie kan deze begroting de ko-

mende jaren nog aangepast worden. 

 

Van de wegbeheerders binnen de RPV wordt een jaarlijkse gezamenlijke bijdrage van € 82.505 ge-

vraagd: circa 27% van de begrotingskosten. Van de begroting komt jaarlijks € 222.000 in aanmerking 

voor een financiële bijdrage vanuit de provinciale Uitvoeringsregeling Brede Doel Uitkering (BDU) Ver-

keer en Vervoer.  

 

Voor de begroting gelden de volgende uitgangspunten: 

 

• Vanuit de provinciale Uitvoeringsregeling BDU voor gedragsbeïnvloeding wordt voor de activiteiten: 

• regionale regie maximaal 100% subsidie verkregen, 

• 0 tot 25 jarigen maximaal 75% subsidie, 

• overig 50% subsidie en 
• voor BROEM-activiteiten geldt een verplichte eigen bijdrage voor deelnemers. 

 

• De gemeentelijke wegbeheerders binnen de RPV zijn bereid om in de periode 2014 tot en met 2020 
€ 0,30 per inwoner op jaarbasis aan de RPV te betalen. Dit is dezelfde bijdrage als voor de periode 
2011 tot en met 2013. 

 
• De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland dragen ook ieder een bedrag bij van € 1.071 bij. 

 

• De kosten van infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen zijn niet in deze begroting opgeno-
men. 

 



 21 

LIJST MET AFKORTINGEN 
 
 
BOB = Bewust Onbeschonken Bestuurder 
 
BDU = Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer 
 
BROEM = Breed overleg Ouderen en Mobiliteit (autorijvaardigheidstraining senioren) 
 
CED Groep = Centrum Educatieve Dienstverlening Groep (schoolbegeleidingsdienst) 
 
CROW = het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte 
 
DVS = Dienst Verkeer en Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat 
 
EMA = Educatieve Maatregel Alcohol 
 
EMG = Educatieve Maatregel Gedrag 
 
EHK = Essentiële Herkenbaarheidskenmerken 
 
HelmGRAS = 5 speerpunten verkeershandhaving: Helm, Gordel, Roodlichtnegatie, Alcohol en Snelheid 
 
KLPD = Korps Landelijke Politie Diensten 
 
LPTV = Landelijk Parket Team Verkeer 
 
MPCV = Meerjaren Programma Campagnes Verkeersveiligheid 
 
OM = Openbaar Ministerie 
 
PPS = Publiek Private Samenwerking 
 
PROV = Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid 
 
PVE = Permanente Verkeerseducatie 
 
RPV = Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (bestuurlijk niveau) 
 
RWV = Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid (ambtelijk) 
 
ROV-ZH = Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland 
 
RVHT = Regionaal Verkeershandhavingsteam 
 
SWOV = Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
 
VNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten 
 
VSO = internetapplicatie ongevalgegevens ViaStat-Online 
 
VVN = Veilig Verkeer Nederland 
 
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
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Verkeersveiligheidsprofiel RPV Drechtsteden - EINDVERSIE 
 
 
1. Inleiding 
 
In dit document wordt de huidige stand van zaken van de verkeersveiligheid in de regio beschreven. Dit 
noemen we het verkeersveiligheidsprofiel. Per regio is een overzicht gemaakt op basis van verschillende 
dataverzamelingen en analyses. Hierbij is de thematische opbouw van het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2008-2020 aangehouden. Op basis daarvan zijn conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan. Samen met de beleidskaders, ontwikkelingen en eigen evaluatie van de RPV is het 
verkeersveiligheidsprofiel de basis voor de activiteiten van de RPV Drechtsteden. Een uitgebreide 
beschrijving van de achtergrond van het verkeersveiligheidsprofiel is opgenomen in de bijlage. 
 
De opbouw van het verkeersveiligheidsprofiel is als volgt: in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkeling 
van het aantal geregistreerde verkeersdoden in de regio. In hoofdstuk 3 worden de generieke thema’s uit 
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid nagelopen; per thema wordt, op basis van de beschikbare 
gegevens, beschreven wat de stand van zaken in de regio is en welke aanbevelingen er kunnen worden 
gedaan. In hoofdstuk 4 wordt hetzelfde gedaan voor de specifieke thema’s uit het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid. Het verkeersveiligheidsprofiel sluit af met terugblik op het vorige 
verkeersveiligheidsprofiel (2010) en een resumé van de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5. 
 
 
2. Algemene ontwikkeling verkeersveiligheid 
 
De algemene verkeersveiligheidsontwikkeling (uitgedrukt in verkeersdoden per jaar) tot en met 2012 is 
weergegeven in figuur 1 en in tabel 1. Er is geen overzicht van het jaarlijks aantal ziekenhuisgewonden 
weergegeven omdat de registratiegraad hiervan momenteel onbekend is. In bijlage kunt u meer lezen over 
de registratie en van ongevallen en de betrouwbaarheid van de gegevens. 
 

Figuur 1: ontwikkeling aantal verkeersdoden in Drechtsteden 
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wegbeheerder 2008 2009 2010 2011 2012 

Gemeente Alblasserdam 1 0 0 0 0 

 Dordrecht 3 4 2 2 0 

 Hendrik-Ido-Ambacht 0 0 1 1 0 

 Papendrecht 0 0 0 0 1 

 Sliedrecht 0 1 0 0 0 

 Zwijndrecht 0 1 1 1 0 

Rijk  0 1 3 3 0 

Provincie  0 0 0 0 0 

Waterschap  0 1 0 0 2 

TOTAAL  4 8 8 7 3 

Tabel 1: aantal verkeersdoden per wegbeheerder in Drechtsteden 2008 t/m 2012 
 
In hoofdlijnen kan het volgende worden gezegd over de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in 
Drechtsteden. 
 Het aantal verkeersdoden wisselt sterk per jaar. Vooral in 2006 vielen er vrij veel verkeerdoden te 

betreuren; 
 Het aantal verkeersdoden ligt 2009 t/m 2011 nog boven de doelstellingslijn van het Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid maar ligt in 2012 weer onder de doelstellingslijn; 
 De meeste verkeersdoden zijn geregistreerd op gemeentelijke wegen. Het aantal geregistreerde 

verkeersdoden is verder te laag om uitspraken te kunnen doen over trends of onderlinge verschillen 
tussen de diverse wegbeheerders. 

 
Conclusie en aanbeveling verkeersveiligheid 
Conclusie: In het recentste registratiejaar (2012) ligt het aantal verkeersdoden onder de doelstellingslijn 

van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 
Aanbeveling: De lage registratiegraad van verkeersongevallen is een zorgpunt. Aanbevolen wordt om de 

komende jaren met de politie en het ROV te kijken hoe de registratiegraad kan worden 
verhoogd. 

 
 
3. Generieke thema’s uit Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
 
3.1 Voertuig 
 
Landelijk wordt gekeken naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren door 
voertuigmaatregelen zoals Intelligente SnelheidsAdaptie (ISA) en In-car systemen. In het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid wordt de decentrale overheid, zoals de diverse gemeenten in de regio, gezien als een 
betrokken partij. 
 
Voertuigmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt in de regio aan marktpartijen 
overgelaten. Bij het maken van de beleidslijnen voor de komende jaren wordt voorgesteld om vanuit de 
RPV met regionale marktpartijen in de regio safety-deals te gaan maken. Een van de onderdelen daarbij 
kan zijn om marktpartijen te stimuleren om voertuigmaatregelen in het kader van de verkeersveiligheid te 
nemen. 
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3.2 Gedrag 
 
In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is een belangrijke rol weggelegd voor maatregelen gericht op 
gedragbeïnvloeding: voorlichting verkeerseducatie en handhaving. Dit zijn ook de maatregelen waar de 
RPV en het ROV Zuid-Holland zich voornamelijk mee bezig houdt en waar veel informatie over beschikbaar 
is. Er is uit de volgende bronnen geput: 
• Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) Zuid-Holland 2009 en 2011: een 

grootschalige enquête uitgevoerd door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS/DVS). In 
de enquête staan de zelfgerapporteerde gedragsmotieven van verkeersdeelnemers van 15 jaar en 
ouder centraal; 

• Effectmeting Regioplannen 2010: vergelijkbaar met het PROV maar dan op regionaal niveau. Het 
Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) voerde tot en met 2010 jaarlijks in elke politieregio 
(telefonische) enquêtes uit naar zelfgerapporteerd gedrag. De Effectmeting is na 2010 niet meer 
voortgezet maar de meest actuele versie bevat gegevens die ten opzichte van de vorige 
verkeersveiligheidsprofiel nieuw zijn; 

• Rapport "Rijden onder invloed in Nederland" 2002-2011: een rapport, in opdracht van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat en het BVOM, gebaseerd op het jaarlijks uitgevoerde onderzoek naar het rijden 
onder invloed van alcohol door automobilisten in weekendnachten; 

• Actieprogramma verkeersveiligheid Drechtsteden 2011-2013 en aanvullende informatie vanuit de RPV. 
 
3.2.1 Voorlichting vanuit het Rijk 
De landelijke voorlichtingscampagnes (waaronder Alcohol / BOB, snelheid 30/50 km/u wegen en 
zichtbaarheid / licht en reflectie fiets) zijn de afgelopen jaren ook binnen Drechtsteden uitgevoerd. 
 
3.2.2 Voorlichting vanuit de Decentrale Overheden 
Vanuit de regionale programma’s School op Seef (4-12 jaar), TotallyTraffic (12-18 jaar), praktijkdagen jonge 
automobilisten (18-25 jaar), regionale evenementen, de regionale verkeershandhavingscampagne Veilig 
Verkeer? Ik doe mee! (18 jaar en ouder) en BROEM- en scootdagen (60 jaar en ouder) wordt voorlichting 
richting regionale burgers gegeven over gewenst verkeersveilig gedrag. Voorgesteld wordt om deze 
programma’s tot en met 2020 te continueren. 
 
Conclusie en aanbeveling voorlichting 
Conclusies: Binnen Drechtsteden zijn landelijke en regionale voorlichtingsacties gehouden. Voor zover 

bekend zijn deze acties positief door bewoners en weggebruikers ontvangen en hebben ze 
een gunstige uitwerking op het verkeersgedrag. 

Aanbeveling: Voortzetting van de huidige lijn. Op basis van de overige aandachtspunten uit het 
verkeersveiligheidsprofiel kan worden vastgesteld op welke terreinen nog specifieke 
voorlichting nodig is (zie ook 3.2.5). Uit 3.2.4 (handhaving) blijkt bijvoorbeeld dat er meer 
aandacht zou kunnen worden gegeven aan voorlichting over de risico’s van rijden onder 
invloed van drugs of medicijnen. 
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3.2.3 Verkeerseducatie 
In het Actieprogramma 2011-2013 van de RPV zijn diverse projecten op het gebied van verkeerseducatie 
vermeld. Deze zijn in deze paragraaf vermeld. Voor zover bekend, is in deze paragraaf ook de actuele 
stand van zaken met betrekking tot verkeerseducatie weergegeven. Een volledig overzicht van actuele 
lopende projecten zal worden opgenomen in het Actieprogramma 2014-2016 van de RPV, dat momenteel 
in de maak is. 
 
In Drechtsteden worden, voor zover bekend, de volgende projecten uitgevoerd: 
• 4 t/m 11 jaar: Er doen (d.d. 28 maart 2013) 52 scholen actief mee aan het project School op Seef / 

Verkeersleerkracht. Het doel voor 2013-2014 (50 actieve scholen) is hiermee al 
behaald. 25 scholen hebben inmiddels het verkeersveiligheidslabel gehaald. Er zijn op 
35 scholen VVN verkeersouders en ieder jaar wordt de campagne De scholen zijn weer 
begonnen regionaal afgetrapt in een gemeente met een ludieke actie. 

• 12 t/m 15 jaar: Op 10 middelbare scholen zijn modules van TotallyTraffic uitgevoerd of ingepland. Het 
doel (10 actieve schoollocaties in 2013-2014) is hiermee bijna behaal. Daarnaast wordt 
ieder jaar voor scholen in het voortgezet onderwijs de fietsverlichtingsactie in 
samenwerking met fietsenmakers, VVN en politie georganiseerd. 

• 16 t/m 24 jaar: Binnen de RPV worden de volgende activiteiten uitgevoerd: ‘DriveExperience’ 
(praktijkdag jonge automobilisten) en inzet van campagneteams gericht op 
jongerenevenementen of –locaties. 

• 25 t/m 59 jaar: De activiteiten van de RPV bestaan onder meer uit het verstrekken van 
voorlichtingsmateriaal en het propageren van verkeersveilig gedrag, inzet van 
campagneborden en campagneteams. Daarnaast is er de regionale 
verkeershandhavingsactie “Veilig Verkeer? Ik doe mee!” waarin gericht op de 20 
objectief meest onveilige locaties in de regio Zuid-Holland-Zuid activiteiten worden 
verricht. 

•  60+ jaar: In de Drechtsteden worden bij de gemeenten een maal per 2 jaar BROEM-praktijkritten 
georganiseerd. Aansluitend op deze BROEM-ritten worden theoretische opfriscurssen 
voor senioren georganiseerd. Voor scootmobielcursussen in de regio geld dat deze ook 
een maal per 2 jaar bij gemeenten worden georganiseerd. 
 

Conclusie en aanbeveling educatie 
Conclusie: RPV Drechtsteden organiseert voor alle leeftijdsgroepen verkeerseducatieve acties. Uit de 

doelgroepenanalyse (§4.5) blijkt dat jonge beginnende bestuurders (16 t/m 17 jarigen en 18 
t/m 24 jarigen) relatief vaak als slachtoffer bij verkeersongevallen betrokken zijn. 

Aanbeveling: Naast de voortzetting van de reguliere aanpak permanente verkeerseducatie aandacht voor 
risicogroepen die vaak bij ongevallen zijn betrokken. Gelukkig worden er voor jonge 
beginnende bestuurders al veel activiteiten georganiseerd; desalniettemin is het belangrijk 
dat er aandacht blijft voor verkeerseducatie voor deze focusgroep omdat in deze groep 
relatief vaak verkeersslachtoffers worden geregistreerd die (zo blijkt uit de registratie) veelal 
zelf het ongeval veroorzaken. 
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3.2.4 Verkeershandhaving  
Uit de rapportage Effectmeting regioplannen 2010 (politieregio Zuid-Holland-Zuid, die per 1 januari 2013 is 
opgegaan in de politie regionale eenheid Rotterdam) zijn voor de politieregio de volgende conclusies af te 
leiden: 
 Bij lange autoritten zegt vrijwel iedereen (95%) in de politieregio Zuid-Holland-Zuid altijd de gordel te 

dragen. Bij korte autoritten (korter dan vijf minuten) geven iets minder automobilisten (83%) aan altijd 
de gordel om te doen. De resultaten van 2010 komen overeen met het landelijke beeld. 

 In lijn met het gemiddelde in Nederland, zegt circa tweevijfde deel van de automobilisten (41%) in de 
regio Zuid-Holland-Zuid nooit door rood te rijden. Circa tweederde deel van de motorrijders in Zuid-
Holland-Zuid (65%) zegt nooit door rood te rijden; in Nederland als geheel geven minder motorrijders 
dit aan (50%). In de regio Zuid-Holland-Zuid zegt ruim tweevijfde deel van de bromfietsers (43%) nooit 
door rood te rijden; dit is vergelijkbaar met het beeld in Nederland als geheel; 

 De meerderheid van de automobilisten in de politieregio Zuid-Holland-Zuid (72%) geeft aan nooit auto 
te rijden na 2 à 3 glazen alcohol. Dit is iets lager dan het Nederlandse gemiddelde (78%); het 
percentage beginnende automobilisten dat aangeeft nooit auto te rijden na 2 à 3 glazen alcohol is 96%. 
Van de motorrijders geeft 98% aan nooit te rijden na 2 à 3 glazen alcohol; onder bromfietsers is dit 
percentage 76%. De resultaten van 2010 komen overeen met het landelijke beeld; 

 
Uit de PROV 2009 en 2011 zijn de volgende aanvullingen voor de regio Drechtsteden af te leiden: 
 Het percentage snelheidsovertreders is op 60 km/uur wegen is lager dan in de rest van de provincie; op 

de overige wegtypen komen de percentages snelheidsovertreders nagenoeg overeen met het 
provinciaal gemiddelde. De percentages snelheidsovertreders zijn de afgelopen jaren (2007, 2009 en 
2011) nagenoeg hetzelfde (niet significant gedaald of gestegen) op de verschillende wegtypen. 

 men vond de pakkans voor snelheidsovertredingen hoger dan gemiddeld in de provincie op 30 km/uur 
wegen (in 2009) en op 60 km/uur wegen (in 2011); 

 Het percentage automobilisten dat wel eens onder invloed van alcohol rijdt, komt zowel in 2009 (5%) 
als in 2011 (3%) nagenoeg overeen met het provinciale gemiddelde; het percentage automobilisten dat 
de pakkans voor rijden onder invloed van alcohol hoog vindt 36% in 2009 en 28% in 2011) is in 
Drechtsteden ongeveer gelijk aan het provinciale gemiddelde. 

 Het percentage automobilisten dat wel eens onder invloed van drugs of medicijnen rijdt (20% in 2011), 
is in Drechtsteden hoger dan het provinciale gemiddelde en hoger dan in de andere Zuid-Hollandse 
regio’s. 

 Het gordelgebruik van bestuurders en passagiers komt in Drechtsteden in 2009 en in 2011 nagenoeg 
overeen met het provinciale gemiddelde. In 2009 vond men de pakkans voor het niet dragen van de 
gordel nog hoger dan gemiddeld in de provincie; in 2011 is deze ingeschatte pakkans gelijk aan het 
provinciale gemiddelde. 

 In Drechtsteden is het percentage fietsers dat aangeeft bijna altijd fietsverlichting te voeren in 2009 
(97%) ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de provincie en in 2011 (99%) hoger dan het provinciale 
gemiddelde. 

 
Uit de rapportage Rijden onder Invloed 2011 kan worden afgeleid dat het percentage overtreders 
(bestuurders die op basis van een blaastest teveel alcohol hebben genuttigd) in de politieregio Zuid-
Holland-Zuid de laatste vier jaren (2007 t/m 2011) onder het landelijke gemiddelde ligt. In 2011 is het 
percentage overtreders 1,4%; dit is lager dan in de andere politieregio’s in Zuid-Holland en lager dan in 
Nederland (2,4%). 
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3.2.5 Borgen combinatie handhaving en voorlichting: 
In regionale afstemmingsoverleggen zouden de aandachtspunten uit de handhavingsrapportages (zie 
3.2.4) mede als leidraad kunnen dienen voor de regionale voorlichtingsacties (zie 3.2.2). In Drechtsteden 
zouden in dit geval regionale voorlichtingsacties op het gebied van de risico’s van rijden onder invloed van 
drugs of medicijnen kunnen worden gehouden. 
 
Conclusie en aanbeveling handhaving 
Conclusie: Onder zelfgerapporteerd gedrag wordt verstaan: de antwoorden van diverse weggebruikers 

op vragen over hun eigen verkeersgedrag (zoals snelheidsovertredingen en gordelgebruik). 
Uit het zelfgerapporteerde gedrag in Drechtsteden blijkt dat rijden onder de invloed van 
drugs of medicijnen iets slechter scoort ten opzichte van het provinciale gemiddelde en de 
overige regio’s. 

Aanbeveling: Aandacht in de regionale overleggen ten aanzien van rijden onder invloed (drugs of 
medicijnen). Tevens voorlichting hieraan koppelen (zie 3.2.2). 

 
 
3.3 Infrastructuur 
 
Verkeersveilige infrastructuur is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de diverse wegbeheerders. 
De activiteiten van de RPV, waar deze wegbeheerders ook deel van uitmaken, hebben in eerste instantie 
betrekking op gedragbeïnvloedende maatregelen maar er zijn zeker raakvlakken met infrastructuur te 
noemen. Een voorbeeld hiervan is het programma School op Seef, waarin de infrastructurele aanpak van 
veilige schoolomgevingen en veilige school-thuisroutes ook een onderdeel is. 
 
3.3.1 Onveilige locaties en trajecten op lokaal/regionaal wegennet 
De aanpak van verkeersonveilige locaties en trajecten dient lokaal door de verantwoordelijke wegbeheerder 
te worden opgepakt en maakt daarom geen onderdeel uit van dit verkeersveiligheidsprofiel. 
 
Conclusie en aanbeveling onveilige locaties 
Conclusies: Geen 
Aanbeveling: Geen 
 
3.3.2 Relatie verkeersveiligheid/kosteneffectiviteit 
Bij het opstellen van het meerjarige RPV actieprogramma wordt altijd gekeken naar de kosteneffectiviteit. 
Relatief wordt veel geld geïnvesteerd in de kwetsbare doelgroepen 4-25 jaar en 60 jaar en ouder. De 
regionale verkeershandhavingscampagne Veilig Verkeer? Ik doe mee! richt zich op de 20 regionale 
trajecten met de meeste letselongevallen in Zuid-Holland-Zuid over de afgelopen 3 jaar. Deze lijst krijgt 
jaarlijks door de politie een update. 
 
3.3.3 Verkeersveilige inrichting van schoolomgevingen 
De verkeersveilige inrichting van schoolomgevingen en school-thuisroutes heeft hoge aandacht in 
Drechtsteden. In de overeenkomsten van School op Seef verbinden scholen en gemeenten zich om zich in 
te spannen voor de veilige schoolomgeving. De RPV initieert dit; de daadwerkelijk aanpak van veilige 
schoolomgevingen en school-thuisroutes wordt door de gemeenten uitgevoerd. Zie ook 3.2.3 
(verkeerseducatie). 
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Conclusie en aanbeveling schoolomgeving 
Conclusie: Binnen de regio is er hoge aandacht voor de aanpak van veilige schoolomgevingen, onder 

meer in de overeenkomsten van School op Seef. 
Aanbeveling: Continueren aanpak veilige schoolomgevingen in alle gemeenten. 
 
3.3.4 Integrale afweging bereikbaarheidsstudies onderliggend wegennet 
Voor herinrichtingsprojecten op het onderliggende wegennet worden de regionale BDU gelden van de 
provincie ook ingezet om de verkeersveilig van het wegennet te verbeteren. 
 
3.4 Onderzoek 
 
Door middel van onderzoek kan beter inzicht worden verkregen in de aard en oorzaak van 
verkeersveiligheid en de mogelijkheden om verkeersveiligheid te verbeteren. Het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid noemt specifiek drie soorten onderzoeken waar de decentrale overheid, zoals de diverse 
gemeenten in de regio, bij betrokken is:  
• het verkrijgen van inzicht van de typen ongevallen op 50- en 80 km/uur wegen; 
• het verkrijgen van inzicht in het maatschappelijk draagvlak van verkeersveiligheid(smaatregelen); 
• het verkrijgen van inzicht in subjectieve verkeersveiligheid(sbeleving). 
 
Daarnaast is er de laatste tijd binnen de RPV aandacht voor het inzichtelijk maken van eenzijdige 
ongevallen. 
 
3.4.1 Type ongevallen 50- en 80 km/uur wegen 
Momenteel kunnen nog geen betrouwbare analyses worden uitgevoerd van de meest voorkomende typen 
ongevallen op 50- en 80 km/uur wegen. De oorzaak hiervan is dat in ViaStat geen actuele wegkenmerken 
(met name huidige snelheidslimieten en de wegencategorisering) zijn opgenomen. In 2013 wordt echter 
naast een RPV actieprogramma verkeersveiligheid ook gewerkt aan een beleidsplan verkeersveiligheid 
waarin als uitwerking de wegencategorisering een plek moet krijgen. Wegkenmerken zijn hier een 
essentieel onderdeel van. Samen met Goudappel Coffeng is een regionaal verkeersmodel gebouwd. De 
actuele wegkenmerken uit dit model zouden kunnen worden overgezet naar ViaStat. 
 
Conclusie en aanbeveling ongevalstypen 
Conclusie: De ongevalstypen op 50- en 80 km/uur wegen kunnen niet betrouwbaar worden 

geanalyseerd omdat geen actuele wegkenmerken in ViaStat beschikbaar zijn. 
Aanbeveling: Geen. 
 
3.4.2 Maatschappelijk draagvlak verkeersveiligheid 
In de PROV 2009 en 2011 is de mening ten aanzien van verkeersveiligheidsmaatregelen gepeild. 
Hieronder staat een overzicht van de verkeersmaatregelen waar de bewoners van Drechtsteden in 2011 
significant anders over denken dan elders in de provincie. 
 
Meer voorstanders in Drechtsteden dan in de provincie: 
• verhoging van maximumsnelheid voor bromfietsers (18% t.o.v. 12%) 
• verplicht overdag voeren van motorrijtuigverlichting (75% t.o.v. 63%) 
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Minder voorstanders in Drechtsteden dan in de provincie: 
• bestaande kruispunten waar de snelheid wordt verlaagd door drempels en plateaus (43% t.o.v. 51%); 
• bestaande zebra’s waar de snelheid wordt verlaagd door drempels (53% t.o.v. 64%); 
• bestaande 30 km/u gebieden binnen de bebouwde kom (36% t.o.v. 44%) 
• bestaande 60 km/u gebieden buiten de bebouwde kom (25% t.o.v. 33%) 
• bestaande flitspalen (40% t.o.v. 50%) 
• meer 60 km/u gebieden buiten de bebouwde kom (25% t.o.v. 32%) 
• verplicht installeren van snelheidsbegrenzers (16% t.o.v. 24%) 
 
Conclusie en aanbeveling maatschappelijk draagvlak 
Conclusie: Uit de PROV 2009 en 2011 kan van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen het 

maatschappelijke draagvlak worden afgeleid. 
Aanbeveling: Dit inzicht kan gebruikt worden bij het inschatten van het draagvlak of de 

informatievoorziening bij toekomstige verkeersveiligheidsmaatregelen. 
 
3.4.3 Subjectieve verkeersonveiligheid 
De RPV Drechtsteden heeft momenteel nog geen inzicht in de subjectieve verkeersveiligheid binnen de 
regio. Dit kan wellicht de komende jaren worden opgepakt als het Meldpunt Veilig Verkeer, een initiatief van 
Via en Veilig Verkeer Nederland, wordt doorontwikkeld. 
 
3.4.4 Eenzijdige ongevallen 
Het opsporen en aanpakken van locaties en trajecten waar relatief veel eenzijdige ongevallen voorkomen, 
dient lokaal door de verantwoordelijke wegbeheerder te worden opgepakt en maakt daarom geen 
onderdeel uit van dit verkeersveiligheidsprofiel. 
 
 
3.5 Regionale regie 
 
De regionale regierol van de RPV Drechtsteden is vastgelegd in een duidelijk samenwerkingsstructuur. 
Voor een beschrijving van deze regionale regierol wordt verwezen naar hoofdstuk 2 “Organisatie” van het 
Actieprogramma 2011-2013 van de RPV Drechtsteden. 
 
 
3.6 Overige, met name kennisgerelateerde, regionale projecten 
 
Binnen de RPV Drechtsteden is een beperkt onderzoeksbudget van jaarlijks 5.000 euro beschikbaar. Met 
dit budget wordt met ViaStat-Online het ongevallenbeeld gemonitord. Aan de hand van deze gegevens 
wordt het RPV actieprogramma al dan niet aangepast. 
 
 
3.7 Innovatie 
 
Innovatie is een manier om de reguliere verkeersveiligheidsaanpak te verbeteren. Enerzijds door buiten de 
gebruikelijke kaders (‘out of the box’) te denken en anderzijds door innovaties van marktpartijen te 
betrekken in de aanpak van verkeersonveiligheid. 
 
3.7.1 'Out of the box' denken 
Binnen Drechtsteden hebben de afgelopen jaren geen activiteiten plaatsgevonden die te rangschikken zijn 
onder ‘out of the box denken’. 
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3.7.2 Verkeersveiligheid bij marktpartijen stimuleren 
In 2013 wordt een provinciebrede platformbijeenkomst georganiseerd om in samenwerking met het 
bedrijfsleven en onder meer Kamer van Koophandel de ambitie ‘Maak van de nul een punt’ een impuls te 
geven. 
 
 
4. Specifieke thema's uit Strategische Plan en Beleidsimpuls Verkeersveiligheid  
 
De specifieke thema’s uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid richten zich op specifieke doelgroepen 
(fietsers, ouderen en motorrijders) en op de aanpak van verkeersongevallen op 50- en 80 km/uur wegen. 
Qua doelgroepen is er een zekere overlap met de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid, waarin drie 
focusgroepen worden onderscheiden: fietsers, jonge beginnende bestuurders en senioren. 
 
 
4.1 Fietsers 
 
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid benoemt een tweetal specifieke thema’s voor de aanpak van 
verkeersveiligheid voor fietsers: het verbeteren van oversteekplaatsen voor fietsers en het stimuleren en 
verbeteren van regionale en lokale fietsnetwerken. 
 
4.1.1 Oversteekplaatsen voor fietsers 
Er hebben binnen Drechtsteden geen specifieke acties ten aanzien van oversteekplaatsen voor fietsers 
plaatsgevonden. Dit is geïntegreerd in de algehele stimulering van het fietsnetwerk (zie 4.1.2). 
 
4.1.2 Stimuleren verbeteren regionaal- en lokaal fietsnetwerk 
Het beleid ten aanzien van regionale en lokale fietsnetwerk van de RPV Drechtsteden ligt in het verlengde 
van het Provinciaal fietsplan. De provincie Zuid-Holland bewaakt het proces in de regio en stemt de 
verbetering van het fietsnetwerk af met de betrokken wegbeheerders. 
 
 
4.2 Ouderen (scootmobiel) 
 
In Drechtsteden wordt de scootmobielcursus als lokaal project georganiseerd in de gemeenten Zwijndrecht, 
Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht (zie ook 3.2.3 “educatie”). 
 
 
4.3 Motorrijders (actieplan) 
 
Het actieplan Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders is in februari 2011 verschenen en maakt 
onderdeel uit van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2010. Het doel van het Actieplan 
verbetering verkeersveiligheid motorrijders is om het ongevalsrisico per kilometer voor motorrijders te 
verkleinen en zo te zorgen voor minder slachtoffers onder motorrijders.  
 
In het actieplan is een maatregelenpakket opgenomen dat zich richt op alle aspecten van verkeersveiligheid 
- gedrag, voertuig en infrastructuur -  en die zowel van toepassing zijn op motorrijders als op 
automobilisten. Voor een volledig overzicht van de maatregelen wordt verwezen naar het actieplan zelf. 
Eén maatregel wordt hier specifiek genoemd omdat hiervoor de inzet van de wegbeheerders wordt 
gevraagd: het ministerie zal de wegbeheerders via het Bestuurlijk Koepeloverleg (BKO) vragen om 
gezamenlijk de kennis uit het CROW handboek motorrijders te actualiseren en op te nemen in de relevante 



Verkeersveiligheidsprofiel RPV Drechtsteden (versie 29-04-2013) 10 

CROW richtlijnen. Op deze manier worden alle wegbeheerders op een logische wijze geïnformeerd over 
een voor motorrijders zo veilig mogelijke inrichting van de infrastructuur. Dit houdt geen concrete actie voor 
de RPV en haar partners in maar is wel relevant voor toekomstige verkeersveiligheidsmaatregelen. 
 
 
4.4 50 en 80 km/uur wegen: (aanpak verkeersonveiligheid, o.a. schoolomgevingen) 
 
Onder deze activiteit vallen de volgende deelactiviteiten: 
• Aanpak verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom (veilige en herkenbare schoolomgevingen, 

ongevallenconcentraties): zie 3.3.1 en 3.3.3; 
• Duurzaam Veilige inrichting van 80 km/uur wegen: continu, gekoppeld aan wegenonderhoud, in overleg 

met betrokken wegbeheerders, zie ook 3.4.1; 
• Veiliger maken van kruispunten (binnen en buiten de bebouwde kom): zie 3.3.1; 
• Aanbrengen EHK (strepen op de weg) op wegen buiten de bebouwde kom: continu, gekoppeld aan 

wegenonderhoud, in overleg met betrokken wegbeheerders. 
 
 
4.5 Doelgroepenanalyse en Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 
 
De doelgroepenanalyse is een weergave van het aantal geregistreerde ernstige slachtoffers per 100.000 
inwoners per leeftijdsklasse. Hierbij is bekend (en is onderkend) dat met name de registratie van 
ziekenhuisgewonden onvolledig en onbetrouwbaar is. Er is toch voor gekozen om de doelgroepenanalyse 
in het verkeersveiligheidsprofiel op te nemen omdat hiermee een zo goed mogelijke (zij het niet complete) 
indicatie wordt gegeven van de ongevalsbetrokkenheid van weggebruikers in bepaalde leeftijdscategorieën. 
Om de analyse enigszins betrouwbaar uit te voeren, is zoveel mogelijk recente ongevallendata (de 
geregistreerde ernstige slachtoffers in de periode 2007 t/m 2011) gebruikt en worden vergelijkingen tussen 
regio’s buiten beschouwing gelaten. 
 
In tabel 2 is per leeftijdsklasse het geregistreerde aantal ernstige slachtoffers (verkeersdoden en 
ziekenhuisgewonden) in de periode 2007 t/m 2011 weergegeven. Verder wordt in de tabel een beeld van 
het ongevalsrisico gegeven door de aantallen slachtoffers op te hogen naar aantallen per 100.000 inwoners 
uit dezelfde leeftijdsgroep. Daarnaast is per leeftijdsklasse de verdeling van het aantal ernstige slachtoffers 
per vervoerswijze weergegeven. Met deze zogenaamde doelgroepenanalyse zijn de specifieke groepen 
verkeersdeelnemers, die relatief vaak als slachtoffer bij een verkeersongeval geregistreerd zijn, inzichtelijk 
gemaakt. Indien deze groepen overeenkomen met de drie focusgroepen in de Beleidsimpuls 
Verkeersveiligheid (fietsers, jonge beginnende bestuurders en senioren), is met vette tekst aangegeven. 
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 ernstige slachtoffers per vervoerswijze leeftijd aantal 

inwoners 
ernstige 

sloff 2007 
t/m 2011 

ernstige sloff 
per 100.000 
inwoners uit 

dezelfde 
leeftijdsgroep  

 fiets voet auto bromfiets motor overig 

0 t/m 3 12.276 1 8  1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 t/m 11 25.942 23 89  11 48% 12 52% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

12 t/m 15 12.653 25 198  19 76% 2 8% 0 0% 4 16% 0 0% 0 0% 

16 t/m 17 6.707 28 417  5 18% 1 4% 0 0% 22 79% 0 0% 0 0% 

18 t/m 24 21.848 76 348  14 18% 1 1% 29 38% 28 37% 4 5% 0 0% 

25 t/m 59 125.534 154 123  40 26% 8 5% 56 36% 31 20% 17 11% 2 1% 

≥ 60 59.817 93 155  41 44% 18 19% 17 18% 14 15% 2 2% 1 1% 

Leesvoorbeeld: 28 16 t/m 17 jarigen zijn in Drechtsteden in de periode 2007 t/m 2011 als ernstig verkeersslachtoffer 

geregistreerd. Omgerekend naar 100.000 inwoners uit dezelfde leeftijdsgroep zijn dit 417 16 t/m 17 jarige ernstige slachtoffers. 

Bij 79% van deze slachtoffers was de vervoerswijze een bromfiets. 

Tabel 2: doelgroepenanalyse: absoluut aantal geregistreerde slachtoffers (witte cellen) en slachtoffers 
per 100.000 inwoners uit dezelfde leeftijdsgroep (gekleurde cellen) in de periode 2007 t/m 2011 

 
De groepen, die relatief vaak als verkeersslachtoffer zijn geregistreerd, zijn: 
• Verkeersdeelnemers in de leeftijdscategorie 16 t/m 17 jaar (focusgroep jonge beginnende 

bestuurders): verkeersdeelnemers in deze leeftijdscategorie zijn het vaakst geregistreerd als (ernstig) 
slachtoffer bij verkeersongevallen. 79% van deze ernstige slachtoffers waren bromfietsers Veelal is het 
slachtoffer zelf de veroorzaker van het ongeval. 

• Verkeersdeelnemers in de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar (focusgroep jonge beginnende 
bestuurders): 37% van deze ernstige slachtoffers waren bromfietsers; Veelal is het slachtoffer zelf de 
veroorzaker van het ongeval. 

 
 
5. Terugblik vorig verkeersveiligheidsprofiel en resumé aanbevelingen 
 
Verkeersveiligheid 
• Het aantal verkeersdoden ligt, in tegenstelling tot het vorige verkeersveiligheidsprofiel (2010), in 2012 

onder de doelstellingslijn van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 
 
Gedrag: Voorlichting en handhaving 
• In 2010 was roodlichtnegatie een aandachtspunt op het gebied van voorlichting en handhaving. Uit de 

diverse handhavingsrapportages lijkt het (zelfgerapporteerd) gedrag op dit thema te zijn verbeterd. Een 
nieuw thema dat aandacht behoeft is het rijden onder invloed van drugs en medicijnen. 

 
Gedrag: Educatie 
• Zowel in 2010 als in 2012 blijkt uit een analyse van de ongevalbetrokkenheid van diverse doelgroepen 

dat beginnende bestuurders (leeftijdsgroepen 16 t/m 17 en 18 t/m 24 jaar) relatief vaak als 
verkeersslachtoffer geregistreerd zijn. Verkeerseducatie is en blijft een middel om de 
ongevalsbetrokkenheid binnen de focusgroep beginnende bestuurders terug te dringen. In 2010 
kwamen de leeftijdsgroepen 12 t/m 15 jaar en 60 jaar en ouder nog als aandachtspuntgroep (qua 
geregistreerde ernstige slachtoffers) naar voren; in 2012 was dat in mindere mate het geval. 
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Hieronder zijn alle aanbevelingen nogmaals opgesomd. 
 
Verkeersveiligheid 
• Overleg met politie Zuid-Holland-Zuid en ROV over betrouwbaarheid verkeersongevallencijfers en 

mogelijkheid verhogen registratiegraad. 
 
Gedrag: Voorlichting 
• Specifieke voorlichting over de risico’s van rijden onder de invloed van drugs en medicijnen. 
 
Gedrag: Educatie 
• Handhaven inzet verkeerseducatie voor beginnende bestuurders (16 t/m 17 en 18 t/m 24 jaar). 
 
Gedrag: Handhaving 
• Verhoogde handhaving op het rijden onder de invloed van drugs en medicijnen. 
 
Infrastructuur: Schoolomgeving 
• Continueren aanpak School op Seef (en als onderdeel hiervan de veilige schoolomgeving) in alle 

gemeenten. 
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BIJLAGE: Achtergrond verkeersveiligheidsprofiel 
 
 
Verschil met verkeersveiligheidsprofiel 2010 
De opzet van dit document is op hoofdlijnen hetzelfde als het verkeersveiligheidsprofiel dat in 2010 aan de 
RPV’s is aangeboden. Er zijn echter diverse wijzigingen; enkele beleidskaders zijn verouderd en er zijn 
nieuwe voor in de plaats gekomen. Daarnaast zijn nieuwe bronnen (en gegevens) beschikbaar en zijn 
andere bronnen (en gegevens) juist niet meer beschikbaar of bruikbaar. 
 
De wijzigingen in het verkeersveiligheidsprofiel zijn als volgt: 
 
Beleid: 
• Het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009-2010 is niet meer actueel; in het profiel wordt alleen 

verwezen naar het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020; 
• De codering van de maatregelen is vervallen; deze codering hoorde bij het (niet meer actuele) 

Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009-2010; 
• Een nieuw beleidskader is de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. Dit is een pakket van maatregelen 

gericht op drie focusgroepen (fietsers, senioren en jonge beginnende bestuurders) die het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu samen met de bestuurlijke en maatschappelijke partners wil nemen om het 
aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terug te dringen. De maatregelen van de 
Beleidsimpuls hebben een overlap met bepaalde bestaande maatregelen in het 
verkeersveiligheidsprofiel; waar dit het geval is, is dit bij de betreffende maatregelen vermeld; 

• Naast het werken met de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - een objectieve en rationele invalshoek - is 
‘Maak van de nul een punt’ - een subjectieve en emotionele invalshoek - een nieuwe mindset en een 
nieuw streven. 

 
Bronnen / gegevens: 
• Het aantal ziekenhuisgewonden in de regio is, vanwege de lage registratiegraad, niet meer in het 

verkeersveiligheidsprofiel opgenomen; alleen het aantal geregistreerde verkeersdoden is vermeld; 
• De doelgroepenanalyse uit het verkeersveiligheidsprofiel 2010 is gehandhaafd maar is nu gekoppeld 

aan de focusgroepen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid; verder is de doelgroepenanalyse 
verplaatst naar het hoofdstuk ‘Specifieke thema’s’ (verder naar achteren in het document); 

• De onderzoeksopzet van de Effectmeting Regioplannen is veranderd ten opzichte van voorgaande 
jaren. Voorheen werden telefonische enquêtes afgenomen onder automobilisten; in 2010 zijn 
internetenquêtes afgenomen onder automobilisten, motorrijders en bromfietsers. Omdat zowel de 
manier van enquêtes afnemen als de doelgroepen verschillend zijn, kan geen geheel zuivere 
vergelijking met voorgaande jaren worden gemaakt. De Integrale Veiligheidsmonitor van de diverse 
politiedistricten, de rapportage ‘BOBSport’ (Preventie rijden onder invloed uit sportkantines) en het 
Actieplan Motorrijders zijn bruikbare nieuwe bronnen voor het verkeersveiligheidsprofiel; 

• Van de landelijke rapportage Handhavingsmonitor Verkeer is geen actuele versie verschenen; deze is 
daarom niet meer in het profiel opgenomen; 

• De methode PRIOS (PRIoriteit Ongevalcluster via Scenario), die in het verkeersveiligheidsprofiel 2010 
was opgenomen, is niet doorontwikkeld en daarom niet meer bruikbaar; 

• Alle gegevens uit de beschikbare bronnen zijn in dit verkeersveiligheidsprofiel geactualiseerd. 
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Bronnen 
Voor het verkeersveiligheidsprofiel is gebruik gemaakt van diverse bronnen, te weten: 
• Ongevallengegevens 2001 t/m 2011 (+ verkeersdoden 2012): hiervoor is gebruik gemaakt van de 

applicatie ViaStat. Met de applicatie kunnen onder meer ongevallenanalyses (bijvoorbeeld ongevallen 
gerelateerd aan locatie, omstandigheden of (weg)kenmerken) worden uitgevoerd. Ook kan per RPV 
een zogenaamde verkeersveiligheidsmonitor worden gegenereerd; hierin staan de gegevens van 
ongevallen en slachtoffers aan de hand van een vaste indeling weergegeven. Met de monitor is het ook 
mogelijk om diverse gebieden met elkaar te vergelijken. 

• Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) Zuid-Holland 2009 en 2011: een 
grootschalige enquête uitgevoerd door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS/DVS). In 
de enquête staan de zelfgerapporteerde gedragsmotieven van verkeersdeelnemers van 15 jaar en 
ouder centraal. 

• Effectmeting Regioplannen 2010: vergelijkbaar met het PROV maar dan op regionaal niveau. Het 
Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) voerde tot en met 2010 jaarlijks in elke politieregio 
(telefonische) enquêtes uit naar zelfgerapporteerd gedrag. De Effectmeting is na 2010 niet meer 
voortgezet maar de meest actuele versie bevat gegevens die ten opzichte van de vorige 
verkeersveiligheidsprofiel nieuw zijn. 

• Rapportage "Thuiskomen in Nederland" 2011: een jaarlijks monitoringsonderzoek, uitgebracht door 
RWS/DWS waarin de campagne-inspanningen en de bereikte resultaten van het Meerjaren 
Programma Campagnes Verkeersveiligheid (MPCV) worden beschreven. 

• Rapport "Rijden onder invloed in Nederland" 2002-2011: een rapport, in opdracht van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat en het BVOM, gebaseerd op het jaarlijks uitgevoerde onderzoek naar het rijden 
onder invloed van alcohol door automobilisten in weekendnachten.  

• Integrale Veiligheidsmonitor politieregio’s 2001: de Integrale Veiligheidsmonitor is opgesteld voor de 
politieregio’s Hollands Midden (alle gemeenten) en voor de politieregio Zuid-Holland-Zuid (gemeente 
Dordrecht). De Integrale Veiligheidsmonitor is niet beschikbaar voor de gehele politieregio Zuid-
Holland-Zuid en zal daarom niet in dit verkeersveiligheidsprofiel worden besproken. 

• BOBsport (Preventie rijden onder invloed uit sportkantines) 2012: in verschillende pilotregio’s in diverse 
provincies - waaronder de Duin- en Bollenstreek en Leiden en omsteken in Zuid-Holland - zijn vrijwillige 
blaastesten gehouden bij sportkantines. Er is een 0-meting uitgevoerd in 2011 en een 1-meting in 
2012. De resultaten van beide metingen zijn in de rapportage ‘Preventie rijden onder invloed uit 
sportkantines’ opgenomen. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn voor de politieregio Zuid-
Holland-Zuid zal de rapportage niet in dit verkeersveiligheidsprofiel worden besproken. 

• Actieplan Motorrijders 2011: in het Actieplan Motorrijders zijn landelijke ongevallengegevens en 
maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid van motorrijders opgenomen. 

• Actieprogramma verkeersveiligheid RPV Drechtsteden 2011-2013 en aanvullende informatie vanuit de 
RPV. 

 
De diverse gegevens zijn op diverse schaalniveaus beschikbaar: van landelijk tot regionaal / gemeentelijk. 
In het Actieplan Motorrijders zijn bijvoorbeeld alleen landelijke gegevens opgenomen terwijl in het PROV 
per regio gegevens over zelfgerapporteerd gedrag staan. De verkeersongevallengegevens zijn 
daarentegen per gemeente (of zelfs per wegvak of kruispunt) te raadplegen. 
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Hieronder staat weergegeven voor welke gebieden de diverse gegevens beschikbaar zijn. 
• Ongevallengegevens (ViaStat) 2001 t/m 2011 (+ verkeersdoden 2012): landelijk, provinciaal, regionaal 

(RPV) en gemeentelijk; 
• Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) Zuid-Holland 2009 en 2011: provinciaal en 

regionaal (RPV); 
• Effectmeting Regioplannen 2010: regionaal (politieregio); 
• Rapport "Rijden onder invloed in Nederland" 2002-2011: landelijk en regionaal (politieregio); 
• Integrale Veiligheidsmonitor 2011: landelijk, provinciaal regionaal (politieregio en politiedistrict); 
• BOBsport (Preventie rijden onder invloed uit sportkantines) 2012: regionaal (politieregio’s Duin en 

Bollenstreek en Leidse Regio); 
• Actieplan Motorrijders 2011: landelijk. 
• Actieprogramma verkeersveiligheid RPV Drechtsteden 2011-2013: regionaal en gemeentelijk. 
 
Beleid 
Het overkoepelend beleid voor de Meerjarenplannen 2014-2016 wordt gevormd door het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2008-2020. In dit plan staan, op hoofdlijnen, de landelijke verkeersveiligheidsambities 
weergegeven, met onderscheid in generieke en specifieke maatregelen. Daarnaast biedt de Beleidsimpuls 
Verkeersveiligheid een beleidskader voor drie specifieke focusgroepen: fietsers, senioren en jonge 
beginnende bestuurders. Naast het werken met de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - een objectieve en 
rationele invalshoek - is ‘Maak van de nul een punt’ - een subjectieve en emotionele invalshoek - een 
nieuwe mindset en een nieuw streven. 
 
Structuur verkeersveiligheidsprofiel 
Hieronder is de structuur van het verkeersveiligheidsprofiel weergegeven. De generieke en specifieke zijn 
gebaseerd op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 
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Onder de Decentrale Overheid (DO) worden zowel de provincie, de gemeenten en de waterschappen 
gerekend. Iedere decentrale overheid is op haar eigen niveau verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
acties uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Voor een uitgebreide beschrijving van de 
verantwoordelijkheid van de decentrale overheden wordt verwezen naar §1.6 van het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2008-2020: “De verantwoordelijke overheid”. Onder meer de volgende tekstpassage is 
hierbij relevant: 
 
De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheden is afgesproken bij de 
decentralisatie van het verkeersveiligheidsbeleid in 2005 en geregeld in de Planwet Verkeer en Vervoer. 
Deze Planwet bepaalt onder meer dat provinciale en regionale verkeer- en vervoerplannen de essentiële 
onderdelen van het beleid uit het Nationaal Verkeer- en Vervoerplan moeten bevatten. Om onderlinge 
afstemming tussen de overheden te bevorderen kent Nederland het Bestuurlijk Koepeloverleg (BKO). 
Verder wordt de Code Bestuurlijke Verhoudingen in acht genomen, die de koepels van decentrale 
overheden hebben opgesteld met de minister van Binnenlandse Zaken. Het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat is regisseur van het totale verkeersveiligheidsbeleid. 
 
 
Registratiegraad verkeersongevallen 
De registratie van verkeersongevallen neemt de laatste jaren af. Hierdoor wordt het per jaar lastiger om 
statistisch verantwoord ongevallenanalyses uit te voeren. De registratiegraad van ongevallen kan regionaal 
verschillen; de landelijke registratiegraad van de ongevallen is bij benadering als volgt: 
• Ongevallen met dodelijke afloop (2011): 78% in Zuid-Holland 
• Ongevallen met ziekenhuisgewonden (2009): 53% in Zuid-Holland 
• Overige letselongevallen en ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS): onbekend 
 
Voor ongevallen met dodelijke afloop is het redelijk ‘veilig’ om uitspraken te doen over trends. Gezien de 
lage registratiegraad van ongevallen met ziekenhuisgewonden en de onbekende registratiegraad van 
overige letselongevallen en ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS), worden deze in het 
verkeersveiligheidsprofiel voor trendbepalingen buiten beschouwing gelaten. 



 

 

 

 

 

BIJLAGE 2. Regionaal manifest Maak van de nul een punt 



 

MANIFEST RPV DRECHTSTEDEN 
 

“Ieder verkeersslachtoffer is er 1 teveel. 
Maak van de Nul een Punt”  

 
 
Wij, de portefeuillehouders verkeersveiligheid in de Drechtsteden, 
 
* vinden, dat ieder verkeersslachtoffer er één teveel is en dat de zorg en verantwoordelijkheid voor 

een duurzaam en verkeersveilig Drechtsteden niet exclusief bij de overheden thuishoren, maar 
gedeeld moet worden met een ieder, die hier binnen de eigen context een bijdrage aan kan leve-
ren; 

 
* accepteren het feit dat verkeersdeelname gepaard gaat met ernstige ongevallen daarom niet als 

een vaststaand gegeven en roepen anderen op dit ook niet te doen; 
 
* zetten ons er bij ons optreden als portefeuillehouders verkeersveiligheid derhalve persoonlijk en 

als Drechtsteden collectief sterk voor in: 
 

• uit te dragen, dat wij MVD01. ondersteunen als bijdrage aan een duurzame en veilige mobili-
teit en dit ook in ons eigen gedrag te laten zien; 

 

• overheidsinstanties, publieke en maatschappelijke organisaties, bedrijven en hun bestuurders 
en medewerkers, bewoners in de wijken, leerlingen, ouders en medeweggebruikers op te 
roepen om binnen hun mogelijkheden bij te dragen aan het op termijn realiseren van een 
Drechtsteden zonder ernstige verkeersslachtoffers en hen te stimuleren en de ruimte te bie-
den kansrijke initiatieven op dit vlak te ontplooien en te delen; 

 

• om zo in de Drechtsteden een beweging en cultuuromslag in gang te zetten waarbij letselon-
gevallen in het verkeer niet worden geaccepteerd; 

 

• gevestigde programma’s als de Meerjarenaanpak Campagnes Verkeersveiligheid, SCHOOL 
op SEEF en Totally Traffic structureel te verankeren in het nieuwe regionale verkeersveilig-
heidsbeleid en deze te voeden vanuit de missie MVD01.; 

 

• de integrale samenwerking aan programma’s en activiteiten gericht op verkeersveilig gedrag 
binnen wijken, gemeenten en regio te blijven stimuleren; 

 
en 

 
* roepen partijen in de regio Drechtsteden op om hieraan ook een bijdrage te leveren. 
 
 
Dordrecht, 12 september 2013 
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