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Onderwerp Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 
 
Portefeuillehouder Michel Rietman 
 

Omschrijving toezegging 

N.a.v. agendapunt 4, Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, wordt toegezegd de 
criteria voor onveilige punten (blz 40 verkeersveiligheid) te delen met de commissie 
 

Datum schriftelijke reactie  

9 november 2022 
 

Schriftelijke reactie 

Vanuit het Rijk is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) gelanceerd. Het SPV 2030 betreft 
een gezamenlijke visie op de aanpak van het verkeersonveiligheidsbeleid. Het Rijk geeft hierbij sturing aan 
de aanpak van verkeersonveiligheid. De aanpak is ‘risico gestuurd’. Daarbij kijken we niet alleen naar 
ongevalscijfers, maar maken we daarnaast een risicoanalyse van het gemeentelijke verkeerssysteem. Het 
komt er in het kort op neer dat de inzet wordt gericht op de onderdelen waar de meeste risico’s op 
verkeersonveiligheid wordt verwacht.   
 
Het Rijk heeft na brede verkenning van alle risico’s voor verkeersveiligheid de volgende negen 
risicothema’s benoemd: 

1. Personenauto’s op 30 km/u wegen  
2. (brom)Fietsers op 50 km/u wegen  
3. 60 km/u wegen 
4. Fietsers en e-bikers (Jongeren tot 17 jaar en 70 jaar en ouder)  
5. Automobilisten en bromfietsers in leeftijd 18-24 jaar  
6. Rijden onder invloed  
7. Snelheid in het verkeer   
8. Afleiding in het verkeer  
9. Verkeersovertreders 

 
De eerste drie thema’s kijken naar risico’s vanuit het verkeerssysteem en het voertuig. Deze vormen de 
basis voor effectief beleid. Thema’s 4 en 5 hebben betrekking op specifieke risicogroepen (jongeren, 
ouderen) en modaliteiten (tweewielers, voetgangers). De laatste vier hebben te maken met de risico’s 
vanuit de individuele verkeersdeelnemer en zijn gedrag. 
 
De volgende criteria hebben we gebruikt voor het bepalen van de risico’s op onze wegen: 

 Weginrichting  
 Verkeersintensiteiten 
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 Snelheden 
 Verkeersongevallen 
 Bevolkingsopbouw 
 Lokale kennis 
 Meldingen 
 Bekeuringen van politie 

 
Voorbeeld snelheid: 
In SWF is te zien dat op meer dan de helft van alle 60 km/u-wegen de snelheidslimiet wordt overschreden 
per kilometer weglengte. Veel snelheidsoverschrijdingen leidt tot een hoger risico op ongevallen. Eén van 
de risicothema’s die van toepassing is op SWF is dus 60 km/u wegen. Waar de risico’s exact liggen wordt 
nader uitgewerkt in lokaal verkeersveiligheidsbeleid. 
 
Voorbeeld rijden onder invloed: 
In Súdwest-Fryslân zijn er in totaal 3.709 betrokken partijen bij een ongeval geregistreerd. Daarvan is bij 
61 partijen een Artikel 8 feit geconstateerd, bij 18 partijen was sprake van alcohol maar niet strafbaar en 
bij 1 partijen is geen alcohol geconstateerd. Echter is bij het grote deel (3.629 partijen) geen 
alcoholcontrole uitgevoerd of ingevuld. In totaal is er bij 14 slachtoffers alcohol geconstateerd, maar ook 
hier geldt dat bij een groot deel deze controle niet is uitgevoerd of ingevuld. Landelijk wordt gestimuleerd 
ook dit soort data beter te registeren. 
 

 
 
Meer informatie over deze aanpak is te vinden via de volgende link:   
 
https://www.kennisnetwerkspv.nl/getmedia/eb036918-9baf-4109-84cd-9ff455610a25/stappenplan-
risicoanalyse.pdf.aspx 
 
Daarnaast heeft het Rijk samenwerking met de provincies en gemeenten, de aanpak beschreven in de nota 
“Veilig van deur tot deur”. De nota is in te zien via de volgende link:  
 
https://open.overheid.nl/repository/ronl-569f1acf-6d7e-40ff-8536-
b67274f89883/1/pdf/Bijlage%201%20Het%20strategisch%20Plan%20Verkeersveiligheid%202030%20Veilig%20v
an%20deur%20tot%20deur.pdf 
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