De Regio Midden-Holland en het opstellen van een risico gestuurde aanpak
verkeersveiligheid voor de jaren 2022-2024.

Martin Luijk, projectleider gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid regio Midden-Holland en verkeersmedewerker
gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Organisatie Regio Midden-Holland
Regio Midden Holland bestaat uit 5 Gemeenten en 1 Hoogheemraadschap
- Kernteam SPV 2030 Regio Midden-Holland bestaat uit:
•

regio secretaris Midden-Holland;

•

regionaal projectleider gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid;

•

verkeerskundige gemeente Zuidplas (vertegenwoordigt de wegbeheerders);

•

medewerker ROV Zuid-Holland;

•

verkeersadviseur politie in Midden-Holland;

•

BAC H. Vergeer - Veilig Verkeer Nederland;

•

Externe adviseurs hebben namens Provincie Zuid-Holland en Kennisplatform SPV2030 tot nu toe aan de
kernteambesprekingen deelgenomen, maar zijn hiermee gestopt.

Het proces
•

Kernteam bereidt de risico gestuurde aanpak voor en bespreekt dit stapsgewijs met de
afzonderlijke wegbeheerders en in het ambtelijk- en in het bestuurlijk overleg Verkeer en
Vervoer van de regio.

Stand van zaken:
Van risicoanalyse naar een integraal risico gestuurd meerjarig uitvoeringsprogramma
•

Bureau Sweco heeft in opdracht van provincie Zuid-Holland een quickscan verkeersveiligheidsrisico’s voor de regio’s
in Zuid-Holland uitgevoerd.
- Op verzoek van de Regio Midden-Holland heeft bureau Sweco een verdiepingsslag uitgevoerd van de provinciale
quickscan voor de wegbeheerders in Midden-Holland;
- Wegbeheerders in Midden-Holland hebben DTV Consultants opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een vormtoets
van de infrastructuur.
(De Vormtoets is de eerste stap om te komen tot risico gestuurd werken aan de infrastructuur. De uitkomsten van de
Vormtoets kunnen (zonder dingen dubbel te hoeven doen) direct worden gebruikt bij het opstellen van een risico
gestuurd Uitvoeringsprogramma.)
- De vormtoetsen zijn uitgevoerd en de wegbeheerders zijn bezig met het prioriteren van de aanpak op basis daarvan
van hun infrastructuur.

Vervolgstappen en vragen voor de themasessie
•

Het Kernteam wil het Regionaal actieprogramma 2020-2021 (gedrag en educatie), de uitkomsten van de
verdiepingsslag op de Quikscan Provincie Zuid-Holland en de uitkomsten van de Vormtoets benutten als opstap naar
het opstellen van een risico gestuurd –integraal- programma voor de komende jaren.
- Is er met deze wijze van werken al ervaring opgedaan bij Kennisnetwerk, andere gemeenten/regio’s of VVN?
- Zijn er nog externe financierings- en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar bij Kennisnetwerk SPV voor
inzet/uitbesteding bij het opstellen van Uitvoeringsprogramma?

