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Onderurrerp : Actual isatie Strategisch Plan Verkeersveil i gheid

Geachte voorzitter/leden,

De provincie Drenthe en haar partners in het Verkeers- en Vervoersberaad investeren

samen veel om de Drentse wegen verkeersveiliger te maken en daarmee het aantal

verkeersslachtoffers zolaag mogelijk te krijgen. Het Strategisch Plan Verkeersveilig-
heid Drenthe2Oll-2020 (SPVVD) geeft de koers aan die de provincie, in nauwe

samenspraak met haar partners, heeft vastgesteld om dat te bewerkstelligen. De pro-

vincie is daarbij samen met haar partners bl'rjvend gericht op mogelijke verbeteringen
en/of innovaties die de Drentse wegen nog veiliger kunnen maken.

ln het verlengde van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het Ministerie van lnfra-
structuur en Milieu (september 2012)heeft de provincie haar SPWD tegen het licht
gehouden. Daarnaast bleek uit de landelijke analyse van de verkeersveiligheid in het
kader van de Beleidsimpuls dat het aantal ernstig verkeersgewonden in de afgelopen
jaren is toegenomen en de komende jaren sterk zal gaan stijgen. Met name het aantal

fietsongevallen wordt venruacht sterk toe te nemen.

Die constatering is voor de provincie aanleiding geweest de Stichting Wetenschap-
pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) opdracht te geven voor een analyse van

de Drentse situatie. ln haar rapportage komt de SWOV tot een aantal aanbevelingen

om de verkeersveiligheid in Drenthe verder te beteren.

De doorvertaling van het rijksbeleid (Beleidsimpuls Verkeersveíligheid)en de aan-
bevelingen uit de verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd door de SWOV vinden hun

neerslag in de actualisatie van het SPVVD, te lezen als inlegvel van dit plan.
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De actualisatie van het SPWD is afgestemd in en vastgesteld door het Verkeers- en

Vervoersberaad Drenthe. Ook wij hebben ingestemd met de actualisatie van het

SPWD en daarmee het advies van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe op-
gevolgd. Deze actualisatie is bedoeld als inlegvel van het SPWD en is ter informatie

bijgevoegd.

Belangrijkste element is dat hiermee de ambitie is uitgesproken Samen richting Nul!
verkeersslachtoffers te gaan. Het doel hiervan is om de vanzelfsprekendheid te

doorbreken dat er verkeersslachtoffers vallen en een beweging op gang te brengen

dat mensen het juist vanzelfsprekend gaan vinden zelf verantwoordelijkheid te nemen

voor hun eigen (verkeers)gedrag en daarmee voor de verkeersveiligheid van zichzelf
en van anderen.
Richting nul ernstige verkeersslachtoffers is als doel benoemd dat er in 2025 zo

weinig mogelijk ernstige verkeersslachtoffers geregistreerd mogen zijn1. Daarnaast is
een achttal aspecten benoemd waarop (extra) inzet wordt gepleegd.

lnmiddels zijn al verschillende initiatieven gestart om invulling te geven aan de in de

actualisatie benoemde (extra) inzet ter verhoging van de verkeersveiligheid in
Drenthe. Genoemd kunnen worden:
a. de start van de campagne Samen richting Nul! waarin wij vooral ook met de Drent

zelf het verkeer veiliger willen maken;
b. aandacht voor de fiets door het opstellen van de provinciale Fietsnota;

c. inzet op beinvloeding van "onbewust gedrag" door de start van twee pilots om hier
kennis en ervaring mee op te doen;

d. afstemming inzet politie met campagnes verkeersveiligheid.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter

Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe actueel (inlegvel)

wa.coll.

De huidige doelstelling van het SPWD dient als een tussendoel om te kunnen zien of de trend "richting
Nul" is (de ambitie).



Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe actueel    [Inlegvel] 
 
 
Drenthe anno 2013 
De provincie Drenthe en haar partners in het Verkeers- en Vervoersberaad investeren samen veel om de Drentse 
wegen verkeersveiliger te maken en daarmee het aantal verkeersslachtoffers zo laag mogelijk te krijgen. Het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020 (SPVVD) geeft de koers aan die de provincie, in nauwe 
samenspraak met haar partners, heeft vastgesteld om dat te bewerkstelligen.  
De provincie is daarbij samen met haar partners blijvend gericht op mogelijke verbeteringen en/of innovaties die 
de Drentse wegen nog veiliger kunnen maken. In het verlengde van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het 
ministerie van I&M (september 2012) heeft de provincie het SPVVD tegen het licht gehouden. De neerslag daar-
van treft u hierbij aan, te lezen als inlegvel op het SPVVD. 
 
Hoe was de situatie anno 2013 in Drenthe? In de onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het aantal ver-
keersdoden en het aantal ernstig verkeersgewonden in Drenthe weergegeven.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De grafiek laat duidelijk zien dat met name het aantal ernstig gewonden in het verkeer de afgelopen jaren behoor-
lijk toeneemt1. Een ontwikkeling die in heel Nederland is waar te nemen. 
Het aantal verkeersdoden is in de jaren (bijna) gehalveerd. 
 
                                                 
1 Na 2009 is door de geringe registratie van ernstig verkeersgewonden door de politie geen betrouwbare schatting (per regio) 
te maken van het werkelijke aantal ernstig verkeersgewonden. 



 
 
 
 
 

De toename van het aantal ernstig gewonden moet worden gezocht in de stijging van het aantal fietsongevallen. 
De onderstaande grafiek toont de verdeling van het aantal ernstig gewonden naar vervoerswijze. Te zien is dat 
vanaf 2003 het aantal ernstig gewonde fietsers toeneemt. Ook dit is een landelijke trend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze inzichten waren aanleiding om een nadere verkeersveiligheidsanalyse te doen. 
 
 
Verkeersveiligheidsanalyse 
In de verkeersveiligheidsanalyse die de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in 
opdracht van de provincie heeft uitgevoerd, benoemt zij de volgende belangrijkste probleemgebieden: 
1. extra aandacht voor (infrastructurele) fietsveiligheid 
2. extra aandacht voor inrichting van (provinciale) wegen (vergevinggezindheid van de weg, ook aanbevelingen 

ANWB / EuroRAP) 
3. extra focus op personenauto’s, fietsers, motorrijders, bromfietsers en adolescenten/kwetsbare verkeersdeel-

nemers/ouderen 
4. voldoende handhavingsdruk op het voorkomen van gevaarlijke gedragingen (snelheid en alcoholgebruik). 

 
Daarnaast wordt door de SWOV geconcludeerd dat het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe een groot 
aantal activiteiten bevat dat doelgericht en vanuit coördinatie is ontwikkeld. Vrijwel alle door de SWOV aanbevo-



len maatregelen komen, naast andere activiteiten, voor in het huidige uitvoeringsplan. Implementatie van de aan-
bevelingen wordt daarmee vooral een kwestie van verfijning van de afstelling van het bestaande plan. 
 
De effectiviteit kan vergroot worden door (nog) meer prioriteit te geven aan de grootste probleemgebieden en de 
meest effectieve maatregelen. Tevens dient er meer aandacht te zijn voor monitoring van de effecten op de ver-
keersveiligheid. Gezien de beperkte middelen zal ook de kosteneffectiviteit een rol moeten spelen bij de priorite-
ring. 
 
 
Ambitie 
Medio 2013 heeft het Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe besloten om deze intensivering te willen realiseren 
vanuit de ambitie ‘Samen richting Nul’  verkeersslachtoffers in Drenthe. 
Het doel hiervan is om de vanzelfsprekendheid te doorbreken dat er verkeersslachtoffers vallen en een beweging 
op gang brengen dat mensen het juist vanzelfsprekend gaan vinden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen (verkeers)gedrag en daarmee voor de verkeersveiligheid van zichzelf en van anderen. 
 
 
Doelstellingen 
In het SPVVD is een concrete doelstelling geformuleerd wat betreft het aantallen ernstige verkeersslachtoffers. 
Met de ambitie ‘Samen richting Nul’ wordt uitgesproken dat we er alles aan gaan doen om voor nul verkeers-
slachtoffers te gaan. 
Daarmee wordt de oorspronkelijke SPVVD doelstelling van “maximaal 189 ernstig verkeersslachtoffers in 2020” 
(wat een halvering van het aantal geregistreerde ernstig gewonden ten opzichte van 2008 is) als “tussendoel” 
gepositioneerd. 
Gezien de ontwikkeling van het aantal ernstig gewonden dient het tussendoel van maximaal 189  ernstig ver-
keersslachtoffers (geregistreerd) uiterlijk in 2025  (vermoedelijke horizon nieuw PVVP) te zijn bereikt. 
 
Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend om prestatiedoelstellingen  voor verkeersveilig gedrag te formuleren 
en daarop te sturen. Naast het benoemde tussendoel betekent dat “kijken” naar hoe goed onze Drentse ver-
keersdeelnemers het gewenste gedrag uitvoeren. 
Bij dit soort prestatie-indicatoren valt te denken aan het respecteren van de snelheidslimiet, het juiste gebruik van 
fietsverlichting of de 100% alcoholvrije BOB-bestuurder. Op basis van de huidige (gemeten) prestaties op de di-
verse onderdelen van verkeersveilig gedrag worden vervolgens uitdagende maar realistische doelen opgesteld.  
 
Door de koppeling te maken met de eerder gemaakte prioritering (fiets, senioren en jongeren) en de daarbij beho-
rende verkeersveiligheidsacties, campagnes en gedrags-interventies kan door een goede monitoring tussentijds 
de prestatieverbetering inzichtelijk worden gemaakt. Meten is tenslotte weten en waar nodig regelen. Het biedt de 
mogelijkheid om bij te sturen als de prestatie achterblijft. 
 
 
Inzet 
De beleidsimpuls van de minister geeft aan dat zij wil inzetten op drie thema’s: doorgaan en versterken, werk aan 
uniformiteit (de nieuwe basiskenmerken Wegontwerp) en de handhaving binnen de bebouwde kom. Ook de mi-
nister ziet een veranderende samenleving, waarin burgers (mee)helpen door het zelf signaleren van problemen, 
het beter aansluiten bij de motieven en het eigen belang. De focus ligt op de doelgroepen Fiets, ouderen (Blijf 
Veilig Mobiel) en de jonge bestuurders. 



Meer inspelen op de motieven betekent meer aansluiten bij het gedrag. Hiermee is de gedragscomponent een 
belangrijk onderdeel van de Beleidsimpuls van de minister. Sluit maximaal aan bij wat voor de doelgroep nodig is. 
 
Verkeersveiligheid is een samenspel van een veilige infrastructuur, een veilig vervoermiddel en veilig gedrag. Het 
SPVVD heeft dezelfde lijn van infrastructuur, vervoermiddel en gedragsbeïnvloeding. 
Doorvertaling van de Beleidsimpuls naar Drenthe en overname van de SWOV-aanbevelingen betekent continue-
ring van het SPVVD-beleid met daarin en daarnaast (extra) aandacht voor de volgende aspecten: 
 
- Kennisuitwisseling Fietsveiligheid 

Via KpVV, provincies, stadsregio's wordt het actief uitwisselen van kennis en ervaringen aanbevolen. Een 
van de eerste acties is de Fietsberaadpublicatie ‘Grip op enkelvoudige fietsongevallen’ bij gemeenten on-
der de aandacht brengen. Zijn alle Drentse gemeenten al op de hoogte en in het bezit van de publicatie? 
En wat zijn vervolgstappen? Wordt de Modelaanpak Fiets gebruikt? 
 

- Extra inzet op seniorenmobiliteit 
Voor de doelgroep 60+ worden bij voorkeur maatregelen via het landelijke initiatief ‘Blijf Veilig Mobiel’ ge-
realiseerd. De provincie kan hierin de rol van aanjager richting verkeersveiligheidpartners vervullen. De 
eigen insteek 'Ga wijs op Weg' wordt geactualiseerd en verbonden met ‘Blijf Veilig Mobiel’. 
 

- Uniformiteit basiskenmerken Wegontwerp 
Het gebruik van de basiskenmerken Wegontwerp wordt gestimuleerd om de uniformiteit en verkeersvei-
ligheid van het wegennet te versterken. De provincie wil samen met gemeenten inventariseren waar de 
toepassing van de basiskenmerken geoptimaliseerd kan worden. 
 

- Extra inzet op gedragsbeïnvloeding 
De inventarisatie van praktijkvoorbeelden laat zien dat er alternatieven zijn voor gedragsbeïnvloeding via 
bewustwording (kennen/kunnen/willen). In het bovenregionale programma wordt de komende tijd daarom 
een aantal pilots effectieve gedragsbeïnvloeding uitgevoerd om hiermee ervaring op te doen.  
 

- Meer integraal werken met nieuwe partners 
Zowel in het SPVVD als de Beleidsimpuls worden kansen gesignaleerd voor een bredere en meer inte-
grale samenwerking. Verkeersveiligheid kan daarin best een belangrijke nevenrol spelen wanneer bij-
voorbeeld projecten worden gestart waarin ARBO-zaken of Welzijn de belangrijkste drijfveren vormen. 
Hierin kan de provincie een voortrekkersrol spelen. 
 

- Extra inzet Klein is het nieuwe Groot  
Voor de storytelling gaat de provincie op zoek naar de vele mooie kleine initiatieven die samen een grote 
bijdrage leveren aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Dat kan variëren van een ‘bottom up’-
project als ‘Veilig door ’t Veen’ tot kleine verkeersveiligheidsafspraken die verkeersdeelnemers met zich-
zelf en/of anderen maken (zgn. safety deals).  
 

- Effectmeting/monitoring 
De provincie wil extra aandacht schenken aan het meten van het effect van projecten/pilots. Wat is het ef-
fect op het gedrag en wordt het gewenste gedrag daadwerkelijk duurzaam vertoond? 
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