Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Tussenstand van de transitie naar risicogestuurd werken
Met de lancering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) in 2019 is het begin
gemaakt van een beleidstransitie. Deze zet in op ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem
proactief aan te pakken om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te reduceren.
Daarbij is aandacht voor specifieke risicoindicatoren maar ook bijvoorbeeld het gesprek
in de lokale driehoek. Deze infographic geeft de stand van zaken op basis van de eerste
65 gesprekken weer.*
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Het doel van de opdracht is om een tussenstand te geven waar gemeenten nu staan en
hun verder op weg te helpen. Daardoor kan
ook het verschil in implementatiesnelheid
van de risicogestuurde aanpak gereduceerd
worden. Gekozen aanpak:
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Alle resultaten zijn per augustus 2021.
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steun belang verkeersveiligheid bij wethouders en 10% is bekend
met de inhoud van het SPV.
*Dit is een tussenrapportage. Op basis van
alle gesprekken wordt nog een update
gedeeld.

Meer handhaving

Conclusies
• Grote verschillen tussen gemeenten.
• Aantal gemeenten goed op weg.
• Risicogestuurde aanpak bij veel gemeenten
nog niet goed geland.
• Transitie gaat stapsgewijs.
• Bepaalde uitdagingen komen in bijna elke
gemeente terug.

Erkenning van het platteland

Oplossingen
om het SPV te
kunnen laten
slagen

Urgentie ontbreekt
bij gemeenteraad

Burgerparticipatie
w Meer en betere handhaving

w Gemeentefinanciën op orde

w Extra ondersteuning
voor gemeenten
(mensen, hulp, inzet
ondersteuningsteams)

