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 Voorwoord

Drenthe is goed op weg. De afgelopen jaren heeft verkeers-
veiligheid bij de provincie Drenthe en haar verkeersveilig-
heidspartners hoog op de agenda gestaan. Er is ondermeer 
veel energie gestoken in het verbeteren van de infrastructuur. 
Daarbij zijn niet alleen gevaarlijke situaties weggenomen, maar 
is ook aandacht besteed aan het herkenbaar maken van de 
verschillende soorten wegen met de bijbe horende snelheids-
regimes. En omdat de mens de maat der dingen is, hebben 
verkeerseducatie en verkeers handhaving eveneens veel aandacht 
gekregen.

Deze inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. Het 
aantal ernstige verkeersslachtoffers (doden en ziekenhuis-
gewonden) is fors gedaald van 685 in 1980, 485 medio 1990 
naar 281 in 2009. Dit betekent dat een trend is ingezet die een 
bijstelling van het te verwachten slachtofferaantal naar beneden 
rechtvaardigt. Gingen we in onze doel stellingen voor 2020 tot 
nu toe nog uit van maximaal 311 ernstige verkeersslachtoffers in 
dat jaar, nu kunnen we ernaar streven dat dit aantal dan zal zijn 
gedaald naar 189. 

Daar mogen we trots op zijn. Maar het betekent ook dat we 
niet in volle tevredenheid achterover mogen leunen. Om de 
dalende trend vast te houden, is, naast voortgaande inzet op 
infrastructuur en voertuigveiligheid, vooral inzet op gedrags-
beïnvloeding cruciaal. Want ruim 90% van alle verkeers-
ongevallen wordt veroorzaakt door een menselijke fout. En dat, 
terwijl veel mensen zich niet eens bewust zijn van hun onveilige 
gedrag. Kortom, als het om verkeer gaat, is niemand ooit uitge-
leerd. Structurele verkeerseducatie is daarom een belangrijke 
bouwsteen voor een verkeersveilige provincie. 
Voorbeelden van de aanpak die wij voorstaan zijn aandacht 
voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en ouderen), 
veroorzakers (alcohol, medicijngebruik) en vervoerswijze 
(motoren en bestelauto’s). 

Een integrale aanpak vanuit diverse vakgebieden en samen-
werking tussen uiteenlopende partners zijn de sleutelbegrippen.
Drenthe Veilig door… Met onze partners Rijkswaterstaat, de 
gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke organisaties 
zoals Veilig Verkeer Nederland en de ANWB delen we al goede 
ervaringen. Ik nodig ook andere (markt)partijen van harte uit, 
de uitdaging samen met ons aan te gaan.

sipke b. swierstra, gedeputeerde verkeer en vervoer
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1 Aanleiding en doel

Begin jaren zeventig waren er in Nederland ieder jaar nog ruim 3000 verkeersdoden te 
betreuren. Met 720 doden in 2009 is dit aantal zeer fors afgenomen. Dit is mede te danken aan 
succesvolle maatregelen zoals rotondes, gordelgebruik en alcohollimieten. 

Als uitwerking van de Nota Mobiliteit is eind 2008 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
2008-2020 vastgesteld en eind 2009 het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009-20101.
Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 wordt ingezet op een verdere daling naar 
500 doden in 2020. Dat is een zware opgave, want de mobiliteit groeit, ons land vergrijst en de 
grote stappen zijn al gezet.

1 Het naast de Rijksnota staande Actieprogramma is een tweejaarlijkse, dynamische opsomming van reeds bestaand verkeersveiligheidsbeleid 

en nieuw verkeersveiligheidsbeleid. Het Actieprogramma geeft ook aan wie welke activiteiten uitvoert/dient uit te voeren. Inmiddels is het 

‘Actieprogramma 2011-2012’ vastgesteld, met daarin als specifieke aandachtsgebieden Fiets, Ouderen, Eenzijdige Ongevallen en Jonge 

Bestuurders.
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Uitgangspunten en Ambities van de Rijksnota2 zijn:
•	 Nederland blijft wereldkampioen verkeers veiligheid 
•	 Voortbouwen op het succes, met permanente verbetering
•	 Pijlers zijn samenwerking, integrale aanpak en Duurzaam 

Veilig
•	 Meer aandacht voor bescherming kwetsbaren en aanpak 

veroorzakers
•	 Innovatie levert belangrijke bijdrage
•	 Behoud van het bestaande mobiliteitssysteem 
•	 Besef van cruciale invloed menselijk gedrag 
•	 Passende rolverdeling centrale en decentrale overheid 
•	 Werken aan respect voor regels en vormen van beloning 
•	 Nota Mobiliteit is richtinggevend 
•	 Inzicht in risico’s

Deze Rijksnota moet worden doorvertaald naar decentrale 
schaal. 

De provincie Drenthe werkt in nauwe samen werking met de 
verkeersveiligheidpartners intensief aan verkeersveiligheid. 
Daardoor is in onze provincie het aantal verkeersdoden terug-
gebracht naar een ten opzichte van voorgaande decennia laag 
niveau van ongeveer 30 doden (vergelijk: 1972: 172 doden).
De provincie ziet een goede en veilige bereikbaarheid als een 
belangrijke voorwaarde voor de gewenste ruimtelijke, econo-
mische en sociale ontwikkeling in de provincie Drenthe. Om 
de ambities waar te kunnen maken is een intensieve samen-
werking en afstemming van maatregelen tussen de overheden 
en vele andere bij het verkeers- en vervoersbeleid betrokken 
organisaties gewenst. In verschillende samenwerkingsverbanden 
is en wordt in Drenthe zo gewerkt aan de voorbereiding en 
uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid. In 2007 heeft 
dat geleid tot de vaststelling van het Provinciaal Verkeers- en 
Vervoersplan Drenthe 2007-2020 (het PVVP).

Het PVVP vormt samen met de Omgevingsvisie Drenthe de 
basis voor het verkeers- en vervoers beleid. In het PVVP wordt 
het ambitieniveau voor de periode tot 2020 weergegeven. In 
de ‘Uitvoeringsagenda 2007-2012’ zijn deze ambities uitge-
werkt naar concrete activiteiten en de financiële consequenties. 
Jaarlijks wordt een Provinciaal UitvoeringsProgramma Verkeer 
en Vervoer (PUP) opgesteld, waarin de concrete projecten en 
financiering voor het komende jaar worden beschreven. 
Een belangrijk thema van het PVVP en daarmee ook van het 
PUP is Verkeersveiligheid. 

2 Zie samenvatting op pagina 24 Rijksnota.
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Ter doorvertaling van de Rijksnota is het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 
2011-2020’ (SPVVD) ontwikkeld, het voor u liggende document. Dit plan geeft de hoofdlijnen 
van het beleid weer. Dit SPVVD is op 25 november 2010 vastgesteld door het VVBD, het 
Verkeer en Vervoersberaad Drenthe.3

Achtereenvolgens gaat deze nota in op onze missie en de daaraan gekoppelde (kwantitatieve) 
doelstellingen, de strategische uitgangspunten, de generieke aanpak, de Drentse aandachts-
gebieden en de concrete aanpak. 

Het ontstaan van dit document is begeleid vanuit de Adviesgroep VVBD4. Het SPVVD is 
daarmee nadrukkelijk een Plan van de betrokken overheden en partners. 

Het SPVVD vormt met betrekking tot het thema Verkeersveiligheid de bouwsteen voor (de 
uitwerkingen van) het PVVP.

In onderstaand diagram wordt de wijze waarop het SPVVD tot stand komt  inzichtelijk gemaakt. 
In de jaren erna ontstaan er in het diagram ook verbindingslijnen tussen het Actieprogramma dat 
‘bottum-up’ gevoed wordt door de Strategische plannen en de Uitvoeringsprogramma’s van o.a. 
de provincies. Daarnaast zal het vanuit de evaluatie van beleid- en uitvoering, zoals beschreven in 
de Jaarverslagen PUP, wellicht nodig zijn het SPVVD aan te passen. Mogelijk heeft dat ook weer 
gevolgen bij de herziening van het onderdeel ‘PVVP Uitvoerings agenda’. 

Figuur	1	 Totstandkoming	Strategisch	Plan	Verkeersveiligheid	Drenthe	(SPVVD)

Het PVVP heeft op deze manier een dynamisch karakter. Daarmee kan maximaal worden 
ingespeeld op ontwikkelingen en gebiedsspecifieke voorwaarden. 

3 Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe is een bestuurlijk overleg van gemeenten, provincie en Rijk betreffende een veilig bereikbaar 

Drenthe en heeft de formele status van provinciale commissie.

4 De voormalige Adviesgroep Duurzaam Veilig.
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1.1 Missie

Onze missie is: Drenthe (nog) verkeersveiliger maken.

De provincie wil dat bereiken in nauwe samenwerking met de verkeersveiligheidpartners. Door 
een blijvende inzet op de wijze waarop de partners in Drenthe samenwerken aan een verdere 
verbetering van de verkeersveiligheid. En op basis van een samenhangende en gedeelde beleids-
strategie waar de Drentse Verkeersveiligheidpartners zich zowel inhoudelijk als financieel 
aan binden. De beleidsstrategie wordt vertaald naar concrete afspraken ter realisatie van de 
projecten in uitvoeringsagenda’s. 

1.2 Doelstelling

Verkeersveiligheidsdoelstellingen worden gesteld in termen van maximum aantallen doden en 
ziekenhuisgewonden of reductiepercentages ten opzichte van een referentiejaar. 

Het PVVP zet voor 2020 in op 45% minder verkeersdoden t.o.v. 2002 (van 53 naar 29) en 34% 
minder ziekenhuisgewonden t.o.v. 2002 (van 427 naar 282).

Het aantal doden ligt al jaren op een t.o.v. voorgaande decennia laag niveau van rondom de 30. 
Tegen de achtergrond van reeds getroffen maatregelen en beleid, is het niet realistisch de daaraan 
gekoppelde doelstelling verder aan te scherpen. Met name wordt ingezet op een verdere daling 
van ziekenhuisgewonden.

Op dit aantal doden kan 1 ongeluk meer of minder een procentueel grote invloed hebben (van 
30 naar 33 verkeersdoden is een substantiële stijging van 10%), terwijl dat relatief weinig zegt 
over de (toe- of afgenomen) verkeersveiligheid in Drenthe. Bovendien is de afloop (dood of 
ziekenhuisgewond) niet te beïnvloeden en berust vaak op toeval. 
Daarom gaat de Drentse Verkeersveiligheidstrategie uit van de som van het aantal doden en 
ziekenhuisgewonden, hierna omschreven als ernstige slachtoffers. Een (substantiële) procentuele 
wijziging van dat gecombineerde cijfer zegt wel veel over de verkeersveiligheid in Drenthe.5

De doelstelling van het in 2007 vastgestelde PVVP is maximaal 311 ernstige slachtoffers in 
2020. De meest recente cijfers (2009) laten lineair doorgetrokken een daling zien van het aantal 
ernstige slachtoffers tot onder de 100 in 2020. De Drentse verkeersveiligheidpartners gaan er 
echter vanuit dat de dalingscurves op termijn zullen gaan afvlakken. Niet vanuit pessimisme, 
maar juist vanuit de positieve constatering dat de forse dalingen uit het verleden het gevolg zijn 
van succesvol beleid, en vanuit de inschatting dat daarmee de ‘grootste winst al ingeboekt is’. 
Daarom zet de provincie Drenthe in op een ambitieuze maar realistische doelstelling: een 
reductie van 50% ernstige slachtoffers in 2020 t.o.v. het aantal in 2008.6

Concrete doelstelling voor 2020: maximaal 189 ernstige slachtoffers.

5 Met ingang van 2010 wordt voor ‘ziekenhuisgewonden’ een nieuwe definitie gehanteerd ‘ernstig gewonden’. Reden hiervoor is een 

combinatie van de registratiebronnen politie en ziekenhuis met een gelijkluidende (Europese) definitie van de letselernst (MAIS 2 – score). 

Dit betekent een cijfermatige trendbreuk waardoor er m.i.v. 2010 een afwijkende cijferreeks start. Dit zal volgend jaar met de bekendmaking 

van de jaarcijfers 2010 nader worden toegelicht. 

6 In het wordingsproces van deze nota is bij eerdere discussie rondom de doelstelling gewerkt met de tot dan toe meest recente cijfers, 

waardoor 2008 referentiejaar is geworden.
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2 Uitgangspunten strategie

De provincie ziet een goede en veilige bereikbaarheid als een belangrijke voorwaarde voor de 
gewenste ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling in de provincie Drenthe. 

In de Rijksnota vormen drie pijlers de essentie van het verkeersveiligheidsbeleid: Duurzaam 
Veilig, Samenwerking en Integrale aanpak. De Drentse verkeersveiligheidpartners herkennen 
vooral Duurzaam Veilig en Samenwerking als stevige, staande pijlers. Integrale aanpak moet nog 
(meer) vorm krijgen. Onderdeel van de Drentse Strategie is daar meer aandacht aan te geven.

2.1 De eerste pijler: duurzaam veilig

De Duurzaam Veilig – aanpak (mens, voertuig en weg) heeft tot doel ongevallen te voorkomen 
en daar waar dat (nog) niet kan de kans op ernstig letsel nagenoeg uit te sluiten. 

Duurzaam Veilig is een integrale benadering van het verkeerssysteem: ‘mens’, ‘voertuig’ en 
‘weg’. Weg en voertuig dienen aan te sluiten bij wat de mens kan en dienen bescherming te 
bieden. De mens moet door educatie goed zijn voorbereid op de verkeerstaak en uiteindelijk 
moet worden gecontroleerd of hij wel veilig aan het verkeer deelneemt. 
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De visie is gebaseerd op vijf principes: Functionaliteit (van wegen); Homogeniteit (in massa, 
snelheid en richting); Herkenbaarheid (van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van 
het wegverloop en het gedrag van weggebruikers); Vergevingsgezindheid (van de omgeving en 
van weggebruikers onderling) en Statusonderkenning (door de verkeersdeelnemer). 
In de afgelopen jaren zijn deze principes uitgewerkt op de maatregelterreinen infrastructuur, 
voertuigen, intelligente transportsystemen, educatie en regelgeving en handhaving. En voor 
specifieke onderwerpen en doelgroepen zoals snelheid, alcohol en drugs, jongeren, fietsers, 
voetgangers, gemotoriseerde tweewielers en goederenvervoer.

Duurzaam Veilig is een bewezen succesvolle aanpak.7 De provincie Drenthe gaat daarom door 
met Duurzaam Veilig.

Voor de Drentse Strategie is van belang te beseffen dat, met het oog op de doelstellingen op 
infrastructuur (weg), de meeste winst al is behaald. Uiteraard moeten voor een blijvend gunstig 
effect lopende ingrepen afgerond, bestaande onderhouden en nog voorgenomen ingrepen 
(veiligheid wegvakken) gerealiseerd worden. De afspraken gemaakt rond de invoering van de 
Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK) en de invoering van de 60km-zones zijn daarbij 
leidend. Het aanpakken van ‘hardnekkige’ Black Spots blijft nodig. Ook is doorgaande inzet op 
het verlagen (van aantal en ernst) van eenzijdige ongevallen van belang. 

De invloed van de Drentse verkeersveiligheidpartners op veiliger voertuigen is indirect. 
De provincie Drenthe wil wel beschikbaar zijn voor pilots. Te denken valt aan innovatieve 
projecten op het gebied van navigatie, ISA, Black Box etc.

Het is onomstreden dat met betrekking tot de oorzaak van ongevallen de mens de belangrijkste 
factor is. Extra daling van de verkeersonveiligheid zal daarom vooral moeten worden bereikt 
door (extra) inzet op gedragsbeïnvloeding. 

2.2 De tweede pijler: samenwerking 

Voor de ontwikkeling en uitvoering van verkeersveiligheidsbeleid is samenwerking tussen 
overheden, handhavers en maatschappelijke organisaties essentieel. 
Voorbeelden van deze samenwerking in de afgelopen jaren zijn:
•	 de voorbereiding en uitvoering van het jaarlijkse programma Permanente Verkeerseducatie;
•	 de in convenanten vastgelegde afspraken tussen gemeenten en provincie betreffende de 

uitvoering en financiering van projecten infrastructuur (momenteel zijn de voorbereidingen 
voor de nieuwe convenanten 2011-2014 in volle gang);

•	 het project ‘Informatiegestuurd Verkeerstoezicht’ van politie Drenthe;
•	 de afspraken over het realiseren van toegankelijke bushaltes en uniforme abri’s;
•	 de gezamenlijke monitoring en evaluatie van beleid en uitvoering in het beleidsveld Verkeer 

en Vervoer.

De samenwerking wordt ook zichtbaar in het jaarlijkse Provinciaal UitvoeringsProgramma 
(PUP) Verkeer en Vervoer, waarin alle gezamenlijke projecten en activiteiten met financiering 
voor het betreffende jaar worden beschreven (zie figuur 1).

7 Zie ‘De balans opgemaakt. Duurzaam Veilig 1998-2007’ van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2009.
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Een onderzoek in 2009/2010 in opdracht van het VVBD naar het Uitvoeringsprogramma 
Gedragsbeïnvloeding heeft uitgewezen dat we in Drenthe effectief samenwerken.8 Dat willen 
we vasthouden. Tegelijk heeft dit rapport ook uitgewezen dat daartoe een blijvende investering 
in verdere optimalisering van de onderlinge samenwerking en communicatie van belang is. 
De inhoudelijke betrokkenheid van de provincie Drenthe bij het verkeersveiligheid krijgt deels 
vorm via uitvoering en deels via regie. Voor de regierol is inzet op relatiebeheer van belang. 
Concreet bijvoorbeeld door directe aanwezigheid van de provincie bij de doorgaande afstem-
ming over de regionale samenwerking. 

2.3 De derde pijler: integrale aanpak 

Wanneer sprake is van samenhang kunnen verschillende beleidsterreinen onderling bijdragen 
aan het bereiken van zowel de ‘eigen’ beleidsdoelen als die van het andere beleidsterrein. 
Zo is er een duidelijke samenhang tussen de beleidsdoelen t.a.v. milieu, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid. Maar ook ten aanzien van andere beleidsvelden (zoals ouderenbeleid; onder-
wijs) liggen er kansen om gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken. 
De Rijksnota geeft aan dat in bereikbaarheidsstudies van het onderliggend wegennet de 
aandacht voor verkeersveiligheid nog relatief klein is. De nadruk in deze studies ligt vooral bij 
doorrekenen van de effecten voor autoverkeer en OV en veel minder bij verkeersveiligheid, 
leefbaarheid en fiets. Een aanpak om tot een echte integrale afweging te komen ontbreekt. Bij 
deze pijler is dus sprake van een forse uitdaging.
De provincie Drenthe herkent die uitdaging. Het is wenselijk om bij het thema verkeersveilig-
heid te bezien waar het integraal werken binnen de eigen organisaties en/of met andere organi-
saties en met andere beleidsgebieden kan worden verbeterd. De Drentse verkeersveiligheid-
partners zullen daar in de komende jaren (meer) op gaan inzetten.

8 Het onderzoek is uitgevoerd door Adviesbureau Oranjewoud vanuit de opdracht: ‘de resultaten van het uitvoeringsprogramma 

Gedragsbeïnvloeding te evalueren en op basis daarvan aanbevelingen te doen ten aanzien van het beleid met betrekking tot Permanente 

Verkeers Educatie (PVE) Drenthe.’ Het in 2010 opgeleverde rapport concludeert positief over de bijdrage van het Programma PVE aan de 

verkeersveiligheidsdoelstellingen in Drenthe. De Regionale samenwerking heeft de organisatiekracht en slagvaardigheid bevorderd, we 

werken effectief samen. 
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3 De Drentse aanpak

De Drentse Verkeersveiligheidstrategie is gebaseerd op drie pijlers, de voortzetting van de 
succesvolle Duurzaam Veilig aanpak, de gerichtheid op Samenwerking en een intensivering van 
Integraal werken richting andere beleidsterreinen.
De Aanpak krijgt vorm via een continuering van maatregelen gericht op voertuig, gedrag, infra 
en onderzoek met daarbovenop een extra inzet op de Drentse aandachtsgebieden. 

3.1 Basis Drentse aanpak

De generieke maatregelen uit het Actieprogramma weerspiegelen de Drentse aanpak met de 
herkenbare gerichtheid op mens, voertuig en weg en op (integraal) samenwerken. 

Breed gefundeerde aanpak
De Drentse Aanpak is niet alleen gebaseerd op de Duurzaam Veilig visie maar ook op analyse 
van ongevalgegevens en trends. Bovendien is de structuur van de Aanpak vormgegeven in 
samenspraak met de Drentse Verkeersveiligheidpartners. 
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De Drentse aanpak is er op gericht de Drentse inwoner in elke levensfase te ondersteunen in 
veilige verkeersdeelname door middel van een samenhangend pakket van maatregelen op het 
gebied van infrastructuur (Engineering); educatie, voorlichting, communicatie, participatie 
(Education) en handhaving (Enforcement). 
Om dat te bereiken werken wegbeheerders, politie en justitie daarbij samen met alle verkeers-
veiligheidspartners aan het uitvoeren van infrastructurele en gedragsbeïnvloedende  maat regelen. 

Veilig verkeersgedrag is een zaak van kennen, kunnen en willen. Is één of meer van deze 
onderdelen niet meer toereikend voor veilig gedrag dan worden door de Drentse verkeers-
veiligheidspartners infrastructurele maatregelen, projecten in het kader van gedrags-
beïnvloedende hand having en projecten in het kader van PVE uitgevoerd. 

Infrastructuur
In afstemming tussen de verschillende wegbeheerders wordt gewerkt aan een uniforme 
inrichting van het Drentse wegennet: wegen met dezelfde functie worden op dezelfde wijze 
ingericht, op basis van landelijke richtlijnen (bv de essentiële herkenbaarheidkenmerken = 
EHK). Daardoor kan de weggebruiker uit het wegbeeld en de weginrichting passend weggedrag 
afleiden. 

Handhaving
Voor Verkeershandhaving maken de wegbeheerders, de politie en het Openbaar Ministerie 
afspraken over de trajecten, waarop handhaving nodig is, en over de vorm waarin dat moet 
gebeuren. Daarnaast voert de politie, vaak in overleg en samenwerking met andere verkeers-
veiligheidpartners, handhavingactiviteiten uit naar aanleiding van gesignaleerde problemen en 
in het kader van de jaarlijkse verkeersveiligheidcampagnes. Om hiervoor draagvlak en begrip te 
krijgen wordt op diverse manieren gecommuniceerd met de weggebruikers.

Een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking is het Informatiegestuurd Verkeers-
toezicht (IGVT) dat in Drenthe in vervolg op de regionale handhavingsprojecten van het 
Landelijk Parket team Verkeer (LPTV) is ontwikkeld. Hierin wordt een koppeling gemaakt 
tussen regionale meetgegevens, ongevallendata en justitiële data. Grondige analyses zijn nu 
mogelijk als basis voor de inzet van de verkeershandhaving. Daarnaast is een surveillance tactiek 
ontwikkeld die voor de weggebruiker niet te herleiden is. Voor de communicatie zijn naast 
algemene folders, per weg specifieke folders gemaakt die bij een staandehouding worden uitge-
deeld.
De samenwerking rondom het IGVT-project loopt goed. 
De samenwerking uit zich ook in (deels door de provincie gefaciliteerde) ondersteuning van 
VVN Drenthe bij de controles in het kader van handhaving. 

In 2009/2010 is Politie Drenthe gestart met het nadrukkelijker participeren in activiteiten van 
de landelijke speerpunten, zoals handhaving op het dragen van gordels. Rondom het regionaal 
ondersteunen van (onderdelen van) de landelijke campagnekalender is besloten om in 2010/2011 
in te zetten op een intensivering van de samenwerking tussen Provincie, VVN en Politie en waar 
wenselijk geleidelijk ook met andere verkeersveiligheidpartners. 

Mens
Alle verkeersdeelnemers moeten over voldoende kennis, vaardigheid en motivatie beschikken 
om veilig aan het verkeer deel te nemen. 
Vanaf 2003 heeft het onderwerp Verkeersgedrag onder de noemer van Permanente Verkeers-
educatie (PVE) in Drenthe steeds meer aandacht gekregen. 
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Voor de opstelling en uitvoering van dit programma draagt het 
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe de formele verantwoor-
delijkheid. 

De projecten in dat kader kunnen worden ingedeeld naar 
Bovenregionale en Regionale projecten. De uitvoering van de 
Bovenregionale projecten heeft op Drentse schaal plaats. 
Een groot deel van het programma wordt sinds 2005 uitgevoerd 
door de in de drie Drentse regio’s samenwerkende gemeenten. 
De gemeenten worden daarbij per Regio ondersteund door een 
regiocoördinator

Het VVBD stelt het PVE-programma vast. De kosten van het 
PVE-Programma worden gefinancierd door bijdragen van de 
betreffende gemeenten en vanuit de BDU. 
Hierbij is in 2005 met betrekking tot het Regioprogramma 
afgesproken dat het budget per gemeente voor de periode 
2005-2012 groeit tot een bedrag van 2 euro per inwoner, te 
weten 1 euro per inwoner vanuit de middelen van de gemeente 
en 1 euro vanuit de BDU. Vanaf 2012 blijven bijdragen en 
budget gehandhaafd op dat niveau. Daarbij geldt dat de gemeen-
telijke bijdrage van 1 euro per inwoner voorwaardelijk is voor 
een toekenning van bijdragen voor infrastructuurprojecten.

Omdat omgeving, regels en de mens zelf continu veranderen, 
gaat het bij PVE feitelijk om ‘een leven lang leren’. De verschil-
lende educatiemomenten zijn daarbij niet los te zien van eerdere 
en latere educatiemomenten. Het effect wordt maximaal als 
deze momenten aansluiten op al eerder opgedane kennis, 
vaardigheden of motivatie.

PVE onderscheidt zes doelgroepen: 0 tot 4 jaar; 4 tot 12 jaar; 12 
tot 16 jaar; beginnende
bestuurders (16 tot circa 25 jaar); rijbewijsbezitters (circa 25 tot 
circa 60 jaar) en ouderen
(vanaf circa 60 jaar). Voor elke doelgroep zijn gedetailleerde 
leerdoelen geformuleerd.

Bij de keuze van projecten voor de doelgroepen wordt rekening 
gehouden met de natuurlijke ontwikkeling van de wijze van 
verkeersdeelname (passagier, lopen, fietsen, bromfietsen, auto- 
en motorrijden en scootmobielen). Verkeersdeelnemers worden 
toegerust voor actuele verkeersomstandigheden en voorbereid 
op de volgende fase in de verkeersdeelname. 
Voor de uitvoering worden maatschappelijke organisaties en 
ondernemingen ingezet.

Voor een totaaloverzicht van de projecten verwijzen wij naar 
het PUP en naar www.verkeerseducatiedrenthe.nl. Zie verder 
ook hoofdstuk 5 en de bijlage.

http://www.verkeerseducatiedrenthe.nl
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Uitgelicht: het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)

In het programma PVE is het in 2004 door het VVBD gestarte project Drents 

Verkeersveiligheidslabel (DVL) een belangrijk kwaliteitsproject. Binnen het 

project wordt op allerlei wijzen aandacht besteed aan de verkeersveiligheid 

van de scholieren op de basisschool. 

Het DVL is feitelijk een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die zich 

inzetten voor de verkeersveiligheid. Door deelname kunnen scholen in het 

bezit komen van het DVL als uiterlijke waardering voor een geleverde kwali-

teitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. 

De gemeente werken daaraan mee. 

Van de 300 scholen doen inmiddels meer dan de helft mee en hebben 88 

scholen  het label verdiend.

Provincie Drenthe is verantwoordelijk voor de (her)toetsing van de scholen 

voor het verkrijgen (en behouden) van het label.  

De regiocoördinatoren adviseren en begeleiden de scholen bij de deelname 

aan DVL.

In 2009 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Belangrijkste conclusie 

daarbij was dat het proces van certificering en de uiteindelijke certificering 

daadwerkelijk leidt tot een sterker verkeersactief gedrag. 

Door met Drentse aanpak
In het kader van het doorvertalen van de Rijksnota naar Drentse schaal is in verschillende 
settings intensief aandacht besteed aan de huidige Drentse Aanpak: richten we ons op de juiste 
doelgroepen en thema’s; is de structuur van onze Aanpak werkbaar; hoe is de samenwerking 
daarbij etc. Van belang voor dit SPVVD is de conclusie dat de Drentse Aanpak werkt en dat we 
daar onverminderd verder mee gaan. 

De huidige Drentse Aanpak is gebaseerd op de DuurzaamVeiligVisie en op ongevalanalyse en 
de samenhang tussen trends en verkeersveiligheid (bijvoorbeeld de vergrijzing). Ook voor dit 
SPVVD zijn opnieuw de ongevallenstatistieken geanalyseerd en de trends beschouwd 
In het volgende hoofdstuk wordt weergegeven tot welke aandachtsgebieden dat leidt. Op 
basis van de uitkomsten daarvan zal de brede Drentse Aanpak in de komende jaren waar nodig 
aangevuld worden met extra maatregelen gericht op die aandachtsgebieden.
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4 Aandachtsgebieden 

In hoofdstuk 3 is gesteld dat de huidige brede Drentse Aanpak onverminderd wordt voort-
gezet, waar nodig aangevuld met maatregelen gericht op aandachtsgebieden die op basis van een 
actuele analyse van ongevalstatistieken en waargenomen trends worden vastgesteld. 

4.1 Analyse en trends Drenthe

De verkeersongevallen over de periode 2005 t/m 2009 in de provincie Drenthe zijn  geanalyseerd. 
Hierbij is naast een analyse van alle ongevallen vooral ingezoomd op de ongevallen met ernstige 
slachtoffers. Een uitgebreide ongevallenanalyse komt in 2011 beschikbaar.

Leeftijdsgroepen 
In de tabel is een overzicht gegeven van het aantal ernstige slachtoffers in absolute zin en het 
aantal per 1000 inwoners.
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Figuur	2	 Overzicht	ernstige	slachtoffers

Slachtoffers Slachtoffers per 1000 inwoners
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0 t/m 3 20491 10 . . . . . . 2 2 . . 14 0,5 - - - - - - 0,1 0,1 - 0,7

4 t/m 11 48892 17 . . . . . 2 19 8 . . 46 0,3 - - - - - 0,0 0,4 0,2 - 0,9

12 t/m 15 24134 12 . . . . . 11 45 5 . . 73 0,5 - - - - - 0,5 1,9 0,2 - 3,0

16 t/m 17 12079 7 . . . . . 111 15 4 . . 137 0,6 - - - - - 9,2 1,2 0,3 - 11,3

18 t/m 24 33754 237 27 2 . 20 . 35 22 9 . . 352 7,0 0,8 0,1 - 0,6 - 1,0 0,7 0,3 - 10,4

25 t/m 59 229055 440 57 8 . 108 2 58 134 32 . 2 841 1,9 0,2 0,0 - 0,5 0,0 0,3 0,6 0,1 - 3,7

60 plus 122614 161 7 1 . 10 . 14 124 23 . 8 348 1,3 0,1 0,0 - 0,1 - 0,1 1,0 0,2 - 2,8

onbekend   3 . . . . . . 1 . . . 4    

totaal 491019 887 91 11 . 138 2 231 362 83 . 10 1815 1,8 0,2 0,0 - 0,3 0,0 0,5 0,7 0,2 -   3,7
Legenda slachtoffers
887  onveilige leeftijdsgroep of vervoerswijze
237  onveilige combinatie van leeftijdsgroep/vervoerswijze

Legenda slachtoffers per 1000 inwoners
11,3  onveilige leeftijdsgroep t.o.v. gemiddelde (3,7)
	 1,8  onveilige vervoerswijze t.o.v. gemiddelde (3,7)
	 7,0  onveilige combinatie van leeftijdsgroep/vervoerswijze

In absolute zin valt het hoge aantal in de leeftijdsgroep 25 t/m 59 jaar op. Voor de ernstige 
slachtoffers per 1000 inwoners geldt dat zowel de leeftijdsgroep 16 t/m 17 als de leeftijdsgroep 
18 t/m 24 jaar het gemiddelde ver overtreft.
Ook het aantal ernstige slachtoffers in de leeftijdsgroep 60-plus is hoog. Vanwege de (aanko-
mende) vergrijzing die in Drenthe sneller verloopt dan landelijk het geval is, zal dit waarschijn-
lijk ook negatieve effecten hebben op de verkeersveiligheid.
Uit het overzicht per 1000 inwoners blijkt dat de aandacht voor elk van de leeftijdsgroepen 
en vervoerswijzen en de combinatie daarvan in de Drentse Aanpak van belang is. Ter vaststel-
ling van wat extra aandacht nodig heeft is gekozen voor een hard kwantitatief criterium: een 
categorie die absoluut gezien scoort boven de 5% (t.o.v. het totaal van 1815 slachtoffers) 
verdient extra aandacht.9

Conclusie
De leeftijdsgroepen 16 t/m 17, 18 t/m 24, 25 t/m 59 en 60-plus verdienen extra aandacht.

Vervoerwijze
In absolute zin valt het hoge aantal ernstige slachtoffers in personenauto’s op. Ook vallen relatief 
veel slachtoffers onder fietsers en bromfietsers, de zwakke verkeersdeelnemers. Door toepassing 
van het 5% criterium kunnen we m.b.t. vervoerswijze prioriteren naar aandachts gebieden.

Conclusie
De vervoerwijzen personenauto, bestelauto, motor, bromfiets en fiets verdienen extra aandacht.

9 De 5% grens is uiteraard enigszins arbitrair. Maar deze grens geeft een werkbaar onderscheidscriterium. De grens is besproken en 

vast gesteld in de werkgroep SPVVD van de Adviescommissie VVBD en heeft daarmee draagvlak onder de Drentse verkeerspartners.
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Leeftijdscategorie i.c.m. vervoerswijze 
Toepassing van het 5% criterium op de combinatie van een leeftijdsgroep met een vervoerwijze 
geeft het volgende overzicht.

Figuur	3	 Overzicht	vervoerwijze	met	leeftijdsgroep
Vervoerwijze Leeftijdsgroep Slachtoffers
personenauto 25 t/m 59 440 
personenauto 18 t/m 24 237
personenauto 60-plus 161
fiets 25 t/m 59 134
fiets 60-plus 124
bromfiets 16 t/m 17 111
motor 25 t/m 59 108

Binnen deze groepen vielen 1315 van de 1815 ernstige slachtoffers. 

Conclusie
Personenauto (18 t/m 60-plus), fiets (25 t/m 60-plus, bromfiets (16-17) en motor (25-59) 
verdienen extra aandacht.

Snelheidsregime
Al jarenlang vallen de meeste ernstige slachtoffers op de 50 km/u (636) en 80 km/u (606)-wegen. 
Op de 50 km/h wegen vallen de slachtoffers relatief vaak op kruispunten (337) en de rechte 
weg (231). Op de 80 km/h wegen is de verdeling van de slachtoffers naar wegsituaties als volgt: 
rechte weg (284), bochten (157), kruispunten (153). 

Conclusie
50 km/u en 80 km/u-wegen verdienen extra aandacht.

Black Spots 
In de periode 2005-2009 zijn er in Drenthe 81 Black Spots10. Op deze 81 locaties vindt 11% van 
alle ongevallen in Drenthe plaats en zijn 9% van alle slachtoffers te betreuren. 
Op de lijst komen ook kruispunten voor die al sinds een groot aantal jaren als Black Spot 
bekend staan. Gezien de hoge jaarlijkse maatschappelijke kosten is het wenselijk met name deze 
locaties aan te pakken.

Conclusie
De aanpak van Black Spots (kruispunten en wegvakken) verdient extra aandacht.

Rijden onder invloed
In 2001 was sprake van 100 slachtoffers van ongevallen waarbij alcohol in het spel was. Vanaf 
2001 loopt het aantal slachtoffers terug tot 25. Het algemene beeld is dat de daling zich alleen 
heeft voorgedaan in de groep relatief lichte drinkers (overtreders tot 0,5 promille).11

De leeftijdsgroepen 18 t/m 24 jaar en 16 t/m 17 jaar zijn het vaakst slachtoffer van ongevallen 
waarbij alcohol in het spel is. 

10 Black Spot: locatie waarop in 5 aaneengesloten jaren minimaal 20 ongevallen zijn gebeurd of 10 slachtoffers zijn gevallen.

11 Dit beeld loopt parallel aan het landelijke beeld, zie de SWOV factsheet van juli 2010. Daarin wordt geschetst dat de aanpak van zware 

drinkers verscherpt zal moeten worden omdat de huidige aandacht niet het gewenste effect sorteert.
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Uit de jaarlijkse landelijke alcoholcontroles blijkt dat de automobilisten in Drenthe zich in 
vergelijking met het landelijke overtredingspercentage ‘netjes’ gedragen. Het is van belang dit 
gedrag vast te houden.
Landelijk zien we initiatieven om parallel hieraan ook aandacht te geven aan drugsgerelateerde 
ongevallen. Op dit moment is er in Drenthe nog geen directe aanleiding dan wel zijn er nog 
onvoldoende gegevens aanwezig om daar projectmatig op in te springen. Wel is het zaak om 
ontwikkelingen nauwlettend te volgen.
De gevolgen van medicijngebruik voor verkeersdeelname vraagt wel om actie, zie hieronder bij 
trend.

Conclusie
Veroorzakers van verkeersonveiligheid als gevolg van rijden onder invloed verdienen extra 
aandacht. Voor wat betreft alcohol gerelateerd met name de beginnende bestuurder (16-24). 
Voor wat betreft medicijngebruik gerelateerd met name de ouderen (60 plus).

Eenzijdige ongevallen
Eenzijdige ongevallen zijn ongevallen waarbij één verkeersdeelnemer betrokken is. De 
toedracht wordt vaak bepaald doordat de bestuurder de controle over zijn voertuig verliest, van 
de weg af raakt en tegen een obstakel (zoals een boom of een lantaarnpaal) rijdt of in het water 
terecht komt. 
In de periode 2005 t/m 2009 vonden 6195 eenzijdige ongevallen plaats in Drenthe. Dat is 28% 
van alle ongevallen. Daarbij was sprake van 939 slachtofferongevallen en vielen 69 doden. Dat 
is 38% van het totaal. Betrokken zijn auto’s (70%), gevolgd door vrachtauto’s (6%), bromfiets 
(3%) en motor (3%). 
Daarmee vormt de categorie ‘eenzijdige ongevallen’ een categorie die speciale aandacht verdient. 
Betrokkenen zijn met name leeftijdsgroepen 25 t/m 59 (48%), 18 t/m 24 jarigen (23%) en 60 
plus (7%). 

Conclusie
Eenzijdige ongevallen verdienen extra aandacht.

Toedracht 
Wat betreft de toedracht geeft de analyse aanleiding tot concentratie op voorrang verlenen bij 
doelgroepen 12-15 en 16-17, en op voorrang verlenen, afstand bewaren en macht over stuur-
verliezen bij de doelgroepen 18-24 en 25-59

Conclusie
Bij aanpak aandachtsgebieden is extra aandacht nodig voor voorrang bij 12-15 en16-17 en voor 
voorrang, afstand bewaren en macht over stuur verliezen bij 18-24 en 25-59.

Trend: vergrijzing 
Nederland vergrijst en Drenthe vergrijst sneller dan het gemiddelde. In verband daarmee is 
in Drenthe extra aandacht nodig voor ouderen. Bij het ouder worden neemt het gebruik van 
medicijnen toe. Specifieke aandacht voor ouderen als (onbewuste) veroorzakers vanwege 
medicijngebruik is nodig. 
Ouderen proberen steeds langer mobiel te blijven. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is de 
opkomst van de elektrische fiets daarbij nieuw aandachtspunt. 

Conclusie
Ouderen verdienen extra aandacht.
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Trend: krimp 
Drenthe heeft te maken met Krimp en alle gevolgen van dien, ook voor verkeer. Daarbij kan 
gedacht worden aan veranderende verkeersstromen, verschraling van het aanbod van Openbaar 
Vervoer, vervoer over grotere afstanden met gebruik van andere vervoersmiddelen etc. 
Aandacht voor de gevolgen daarvan voor de verkeersveiligheid is van belang. Zodat waar nodig 
aanvullend beleid gemaakt kan worden. 

Conclusie
De gevolgen van Krimp voor verkeersveiligheid verdienen extra aandacht.

4.2 De Drentse aandachtsgebieden

Nu de uitkomsten van ongevalanalyse en de trends voor Drenthe zijn bestudeerd hebben we 
de gebieden in beeld die extra aandacht nodig hebben. Logische ordening leidt tot de volgende 
Drentse Aandachtsgebieden.



21

Verkeersdeelnemers (kwetsbaar en/of veroorzakers)
•	 de leeftijdsgroepen 16 t/m 17, 18 t/m 24, 25 t/m 59 en de ouderen (60-plus) 
•	 veroorzakers van alcoholgerelateerde ongevallen

Vervoerswijze
•	 fiets (totaal en specifiek 25 t/m 59 en 60-plus);
•	 bromfiets (totaal en specifiek 16 t/m 17); 
•	 personenauto (totaal en specifiek 18 t/m 24, 25 t/m 59 en 60-plus);
•	 bestelauto (totaal)
•	 motor (totaal en specifiek 25 t/m 59).

Infrastructuur
•	 50 km/u en 80 km/u-wegen
•	 ‘hardnekkige’ Black Spots (kruispunten, wegvakken)

Overig
•	 eenzijdige ongevallen 

Tussen deze 4 categorieën bestaat veel overlap. In de Aanpak is dat goed zichtbaar.
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4.3 De Aanpak van de Drentse aandachtsgebieden

Verkeers(on)onveiligheid beperkt zich niet tot enkele aandachtsgebieden. De Drentse aanpak 
is een brede benadering die zich er op richt de Drentse inwoner in elke levensfase te onder-
steunen in veilige verkeersdeelname. Deze benadering bestaat uit een samenhangend pakket van 
maatregelen op het gebied van infrastructuur (Engineering); educatie, voorlichting, communi-
catie, participatie (Education); en handhaving (Enforcement). De Duurzaam Veilig-visie is daar 
integraal onderdeel van. 

Nadere beschouwing van de Drentse uitvoeringsprogramma’s waarin de brede Drentse Aanpak 
wordt gerealiseerd leert dat aan vrijwel alle geselecteerde aandachtsgebieden (m.u.v. bestelauto) 
aandacht wordt besteed, meestal op meerdere manieren.
De aanpak van de Drentse aandachtsgebieden is daardoor grotendeels al ingebed in de huidige 
Aanpak. Op basis van dat gegeven kan de aanpak van de Drentse aandachtsgebieden geconcreti-
seerd worden op 3 niveaus: uitbreiding, continuering en aanvulling. 

1. De Drentse Aanpak uitbreiden met het aandachtsgebied bestelauto.
2. Het continueren van bestaande aandacht voor de andere aandachtsgebieden en 
3. waar mogelijk en zinvol de huidige Aanpak aanvullen met extra maatregelen voor sommige 

aandachtsgebieden (voorbeeld: aandacht voor ‘senioren en de elektrische fiets’).

Hoofdstuk 5 geeft daarvan de praktische invulling.
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5 Uitvoering

In de hoofdstukken 3 en 4 is de Drentse aanpak beschreven. In combinatie met een nadere 
analyse van de ongevallendata en trends heeft dat geleid tot het benoemen van een aantal 
aandachtsgebieden. Dat betekent dat naast de huidige (succesvolle) inzet op een veelheid van 
projecten er een extra inzet wordt voorgestaan op een aantal projecten gericht op de benoemde 
aandachtsgebieden.
Het navolgende overzicht toont niet alleen alle reguliere projecten, maar geeft ook de accenten 
(geel gemarkeerd) aan gericht op de benoemde aandachtsgebieden. 

Hierbij zijn de onderstaande categorieën tegen elkaar afgezet:
•	 leeftijdsgroepen
•	 vervoerwijze / voertuig
•	 infrastructuur
•	 gedrag

tegen •	 (algemeen)
•	 educatie
•	 engineering
•	 enforcement
•	 innovatie

Op deze wijze kan eenvoudig zicht verkregen worden op wat er bij voorbeeld in de leeftijds-
groep 16-17 jarige of m.b.t. ‘fiets’ aan inzet wordt gepleegd. Ook kan zo de totale inzet op 
Enforcement worden getoond. Dan blijkt dat het project IGVT de bekende rode draad is voor 
handhaving.
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Figuur	4	 Activiteiten	en	accenten	SPVVD	2011-2020
Algemeen Education Engineering Enforcement Innovatie

Leeftijdsgroep
0-3 Verspreiden voorlichtingsmateriaal over kinderbeveiligingsmiddelen
4-11 Stimuleren	participeren	Drents	Verkeersveiligheidslabel	

(DVL)
Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	
hah-bladen,	brochures,	persberichten,	evenementen	

Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Website met info over aanpak (verkeerseducatie) Uitvoering	van	alle	aspecten	van	het	DVL Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Jaarlijkse gastlessen op de PABO’s in Drenthe Communicatie bij handhavingcontroles

12-15 Inventarisatie	veiligheid	school-thuisroutes	en	risico’s	 Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	
hah-bladen,	brochures,	persberichten,	evenementen	

Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Voorlichting	Voortgezet	Onderwijs	(VO) Verkeersmarkt voortgezet onderwijs Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Structurele aandacht voor verkeersveiligheid in VO (school-thuisroutes 
brugklassers; risicoperceptie in verkeer voor derde klassers; voorlichting 
alcohol en drugs voor vierde klassers)

Communicatie bij handhavingcontroles

Uitvoering educatieve projecten (Boemerang Masterclass) Controle	op	onveilig	gedrag	schoolroutes	en	om	de	
school	en	gebruik	van	de	bromfiets.

16-17 Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	
hah-bladen,	brochures,	persberichten,	evenementen	

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Clinic Veilig Uitgaan Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Bromfietscursus Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB) Communicatie bij handhavingcontroles
Voorlichting over rijden onder invloed (alcohol, medicijngebruik en drugs) Controle	op	onveilig	gedrag	schoolroutes	en	om	de	

school	en	gebruik	van	de	bromfiets.
Controle	op	onveilig	gedrag

Opleiding jonge bestuurders In afwachting van wetgeving Voorlichting aan bromfietsers over het gebruik en over verant-
woord rijgedrag (o.a. snelheid)
Verkeershandhaving	(onveilige	gedragingen	bromfietsers)

18-24 Puntenrijbewijs Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	
hah-bladen,	brochures,	persberichten,	evenementen	

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Lobby	voor	inbedding	onderdelen	TRIALS	in	reguliere	
rijopleiding

Uitvoering project TRIALS Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Benaderen	doel	groep	via	bedrijfsleven	(veiligheids	cultuur) Uitvoering project ‘Alcoholvrij op weg’ Communicatie bij handhavingcontroles
Motor	Actie	Plan Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB) Harde	ISA	voor	notoire	overtreders

Voorlichting over rijden onder invloed (alcohol, medicijngebruik en drugs) Toepassen Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)
Verkeershandhaving	(modder	op	weg;	ongewenste	gedra-
gingen	landbouwverkeer;	onvolkomenheden	voertuig)

Verkeersveiligheidscultuur	landbouw-	en	loonbedrijven	en	hun	
(ingehuurde)	werknemers
Stimuleren en uitvoering motorvaardigheidstrainingen (o.a. RMT)
Campagnes (o.a. tijdens TT-week)

25-59 Benaderen	doel	groep	via	bedrijfsleven	(veiligheids-
cultuur)

Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	
hah-bladen,	brochures,	persberichten,	evenementen	

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Motor	Actie	Plan Uitvoering	project	‘Oppoetsen	en	bijtanken’	 Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Voorlichtingsactiviteiten	via	verenigingen	 Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB) Communicatie bij handhavingcontroles
Voorlichting over rijden onder invloed (alcohol, medicijngebruik en drugs) Harde	ISA	voor	notoire	overtreders
Voorlichting over vermoeidheid Toepassen Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)
Verkeersveiligheidscultuur	landbouw-	en	loonbedrijven	en	hun	
(ingehuurde)	werknemers

Bijzondere	aandacht	bij	verkeershandhaving

Stimuleren en uitvoering motorvaardigheidstrainingen (o.a. RMT) Verkeershandhaving	(modder	op	weg;	ongewenste	gedra-
gingen	landbouwverkeer;	onvolkomenheden	voertuig)

Campagnes (o.a. tijdens TT-week)
60+ Ruimtelijke ordening en inrichting afstemmen op behoeftepa-

troon ouderen: woon/zorg- en woon/winkelafstanden verkorten
Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	
hah-bladen,	brochures,	persberichten,	evenementen	

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Onderzoek	verkeersomgeving	ouderen	(knel-	en	
verbeter	punten)

Voorlichting ouderen (verkeersregels en verkeerstekens etc.) Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Uitvoeren project ‘Blijf veilig mobiel’ Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Uitvoering project ‘BROEM’(rijvaardigheid senioren) Communicatie bij handhavingcontroles
Uitvoering Scootmobielcursus Toepassen Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)
Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB)
Voorlichting over medicijngebruik
Voorlichting over vermoeidheid



25

Figuur	4	 Activiteiten	en	accenten	SPVVD	2011-2020
Algemeen Education Engineering Enforcement Innovatie
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Clinic Veilig Uitgaan Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
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Voorlichting over rijden onder invloed (alcohol, medicijngebruik en drugs) Controle	op	onveilig	gedrag	schoolroutes	en	om	de	
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Controle	op	onveilig	gedrag

Opleiding jonge bestuurders In afwachting van wetgeving Voorlichting aan bromfietsers over het gebruik en over verant-
woord rijgedrag (o.a. snelheid)
Verkeershandhaving	(onveilige	gedragingen	bromfietsers)
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Lobby	voor	inbedding	onderdelen	TRIALS	in	reguliere	
rijopleiding

Uitvoering project TRIALS Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Benaderen	doel	groep	via	bedrijfsleven	(veiligheids	cultuur) Uitvoering project ‘Alcoholvrij op weg’ Communicatie bij handhavingcontroles
Motor	Actie	Plan Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB) Harde	ISA	voor	notoire	overtreders

Voorlichting over rijden onder invloed (alcohol, medicijngebruik en drugs) Toepassen Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)
Verkeershandhaving	(modder	op	weg;	ongewenste	gedra-
gingen	landbouwverkeer;	onvolkomenheden	voertuig)

Verkeersveiligheidscultuur	landbouw-	en	loonbedrijven	en	hun	
(ingehuurde)	werknemers
Stimuleren en uitvoering motorvaardigheidstrainingen (o.a. RMT)
Campagnes (o.a. tijdens TT-week)

25-59 Benaderen	doel	groep	via	bedrijfsleven	(veiligheids-
cultuur)

Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	
hah-bladen,	brochures,	persberichten,	evenementen	

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Motor	Actie	Plan Uitvoering	project	‘Oppoetsen	en	bijtanken’	 Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Voorlichtingsactiviteiten	via	verenigingen	 Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB) Communicatie bij handhavingcontroles
Voorlichting over rijden onder invloed (alcohol, medicijngebruik en drugs) Harde	ISA	voor	notoire	overtreders
Voorlichting over vermoeidheid Toepassen Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)
Verkeersveiligheidscultuur	landbouw-	en	loonbedrijven	en	hun	
(ingehuurde)	werknemers

Bijzondere	aandacht	bij	verkeershandhaving

Stimuleren en uitvoering motorvaardigheidstrainingen (o.a. RMT) Verkeershandhaving	(modder	op	weg;	ongewenste	gedra-
gingen	landbouwverkeer;	onvolkomenheden	voertuig)

Campagnes (o.a. tijdens TT-week)
60+ Ruimtelijke ordening en inrichting afstemmen op behoeftepa-

troon ouderen: woon/zorg- en woon/winkelafstanden verkorten
Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	
hah-bladen,	brochures,	persberichten,	evenementen	

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Onderzoek	verkeersomgeving	ouderen	(knel-	en	
verbeter	punten)

Voorlichting ouderen (verkeersregels en verkeerstekens etc.) Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Uitvoeren project ‘Blijf veilig mobiel’ Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Uitvoering project ‘BROEM’(rijvaardigheid senioren) Communicatie bij handhavingcontroles
Uitvoering Scootmobielcursus Toepassen Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)
Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB)
Voorlichting over medicijngebruik
Voorlichting over vermoeidheid
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Vervoerswijze/voertuig
voetganger Ondersteuning handhavingcontroles door VVN

Communicatie bij handhavingcontroles
fiets Stimuleren verbeteren regionaal- en lokaal fietsnetwerk met 

nadruk op veiligheid en bereikbaarheid (uitvoeren fietsbeleids-
plan)

Stimuleren gebruik fiets voor de korte afstand Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Voorlichting over gebruik fietsverlichting en reflectie Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Voorlichting over dode hoek Communicatie bij handhavingcontroles

Verkeershandhaving	(Handheld	bellen;	fietsverlichting)
bromfiets Veilige situatie voor bromfietsverkeer (fietspaden) Bromfietscursus Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Voorlichting aan bromfietsers over het gebruik en over verantwoord rijge-
drag (o.a. snelheid)

Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)
Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Communicatie bij handhavingcontroles
Controle	op	onveilig	gedrag
Verkeershandhaving	(onveilige	gedragingen	
brom	fietsers)

personenauto Benaderen	doel	groep	via	bedrijfsleven	(veiligheids-
cultuur)

Uitvoering project TRIALS Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) Stimulering	introductie	SpeedAlert	(informatieve	
ISA)

Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Mogelijkheden	vergroten	voor	bestuurders-
ondersteuning,	zoals	Adaptive	Cruise	Control	
(ACC),	Lane	Departure	Warning	Assistent	(LDWA)

Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Communicatie bij handhavingcontroles
Bijzondere	aandacht	bij	verkeershandhaving

bestelauto Benaderen	doelgroep	via	bedrijfsleven	(veiligheids-
cultuur)

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) Proef	met	‘zwarte	doos’	

Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Communicatie bij handhavingcontroles

vrachtauto Stimuleren	van	een	veiligheidscultuur Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) Faciliteren	van	gegevensuitwisseling	over	
geschikte	navigatieapparatuur	voor	vrachtauto’s

Ondersteuning handhavingcontroles door VVN Pilot	met	anti-ongevallensystemen	voor	vracht-
auto’s	in	het	kader	van	FileProof	(in	samen-
werking	met	de	branche)

Communicatie bij handhavingcontroles
landbouwvoertuig Lobby voor aangepaste wetgeving (max. snelheid; rijbewijs 

bestuurders landbouwvoertuigen)
Opleiding jonge bestuurders in afwachting van wetgeving Ondersteuning handhavingcontroles door VVN

Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer (NN-Nederland) Verkeersveiligheidscultuur	landbouw-	en	loonbedrijven	en	hun	
(ingehuurde)	werknemers

Communicatie bij handhavingcontroles

Verkeershandhaving	(modder	op	weg;	ongewenste	
gedragingen	landbouwverkeer;	onvolkomenheden	
voertuig)

motor Motor	Actie	Plan Stimuleren / uitvoering motorvaardigheidstrainingen (o.a. RMT) Motorvriendelijke	geleiderail	in	gevaarlijke	
bochten

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Campagnes (o.a. tijdens TT-week) Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Communicatie bij handhavingcontroles

Infrastructuur
Black	Spot Aanpak Black Spots en ongevalsvatbare wegvakken
30 km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 

Doeluitkering (BDU)
Inrichten volgens Principes DV Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 

onveilige situaties en/of gedragingen)
Uitvoering CROW-richtlijnen Uitvoering beleid t.a.v. overbodige/niet functionele 

drempels
Uniform inrichten 30 km/n gebieden (veilige 
schoolomgeving)

50	km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 
Doeluitkering (BDU)

Inrichten volgens Principes DV Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten wegen volgens EHK Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	
trajectcontroles	en	digitale	flitspalen

Uitvoering beleid t.a.v. overbodige/niet functionele 
drempels
Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam 
verkeer

Figuur	7	 Activiteiten	en	accenten	SPVVD	2011-2020	(vervolg)
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Vervoerswijze/voertuig
voetganger Ondersteuning handhavingcontroles door VVN

Communicatie bij handhavingcontroles
fiets Stimuleren verbeteren regionaal- en lokaal fietsnetwerk met 

nadruk op veiligheid en bereikbaarheid (uitvoeren fietsbeleids-
plan)

Stimuleren gebruik fiets voor de korte afstand Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Voorlichting over gebruik fietsverlichting en reflectie Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Voorlichting over dode hoek Communicatie bij handhavingcontroles

Verkeershandhaving	(Handheld	bellen;	fietsverlichting)
bromfiets Veilige situatie voor bromfietsverkeer (fietspaden) Bromfietscursus Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Voorlichting aan bromfietsers over het gebruik en over verantwoord rijge-
drag (o.a. snelheid)

Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)
Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Communicatie bij handhavingcontroles
Controle	op	onveilig	gedrag
Verkeershandhaving	(onveilige	gedragingen	
brom	fietsers)

personenauto Benaderen	doel	groep	via	bedrijfsleven	(veiligheids-
cultuur)

Uitvoering project TRIALS Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) Stimulering	introductie	SpeedAlert	(informatieve	
ISA)

Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Mogelijkheden	vergroten	voor	bestuurders-
ondersteuning,	zoals	Adaptive	Cruise	Control	
(ACC),	Lane	Departure	Warning	Assistent	(LDWA)

Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Communicatie bij handhavingcontroles
Bijzondere	aandacht	bij	verkeershandhaving

bestelauto Benaderen	doelgroep	via	bedrijfsleven	(veiligheids-
cultuur)

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) Proef	met	‘zwarte	doos’	

Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Communicatie bij handhavingcontroles

vrachtauto Stimuleren	van	een	veiligheidscultuur Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) Faciliteren	van	gegevensuitwisseling	over	
geschikte	navigatieapparatuur	voor	vrachtauto’s

Ondersteuning handhavingcontroles door VVN Pilot	met	anti-ongevallensystemen	voor	vracht-
auto’s	in	het	kader	van	FileProof	(in	samen-
werking	met	de	branche)

Communicatie bij handhavingcontroles
landbouwvoertuig Lobby voor aangepaste wetgeving (max. snelheid; rijbewijs 

bestuurders landbouwvoertuigen)
Opleiding jonge bestuurders in afwachting van wetgeving Ondersteuning handhavingcontroles door VVN

Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer (NN-Nederland) Verkeersveiligheidscultuur	landbouw-	en	loonbedrijven	en	hun	
(ingehuurde)	werknemers

Communicatie bij handhavingcontroles

Verkeershandhaving	(modder	op	weg;	ongewenste	
gedragingen	landbouwverkeer;	onvolkomenheden	
voertuig)

motor Motor	Actie	Plan Stimuleren / uitvoering motorvaardigheidstrainingen (o.a. RMT) Motorvriendelijke	geleiderail	in	gevaarlijke	
bochten

Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Campagnes (o.a. tijdens TT-week) Ondersteuning handhavingcontroles door VVN
Communicatie bij handhavingcontroles

Infrastructuur
Black	Spot Aanpak Black Spots en ongevalsvatbare wegvakken
30 km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 

Doeluitkering (BDU)
Inrichten volgens Principes DV Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 

onveilige situaties en/of gedragingen)
Uitvoering CROW-richtlijnen Uitvoering beleid t.a.v. overbodige/niet functionele 

drempels
Uniform inrichten 30 km/n gebieden (veilige 
schoolomgeving)

50	km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 
Doeluitkering (BDU)

Inrichten volgens Principes DV Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op 
onveilige situaties en/of gedragingen)

Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten wegen volgens EHK Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	
trajectcontroles	en	digitale	flitspalen

Uitvoering beleid t.a.v. overbodige/niet functionele 
drempels
Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam 
verkeer

Figuur	7	 Activiteiten	en	accenten	SPVVD	2011-2020	(vervolg)
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60 km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 

Doeluitkering (BDU)
Campagne t.b.v. inrichting wegennet (doel; strepen op de weg) Inrichten volgens Principes DV Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten wegen volgens EHK
Uitvoering beleid t.a.v. overbodige/niet functionele 
drempels
Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam 
verkeer
Aanpak faunaknelpunten
Vergevingsgezinde	bermen	en	afscherming	
bomenrijen

80	km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 
Doeluitkering (BDU)

Campagne t.b.v. inrichting wegennet (doel; strepen op de weg) Inrichten volgens Principes DV Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten wegen volgens EHK Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	
trajectcontroles	en	digitale	flitspalen

Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam 
verkeer
Aanpak faunaknelpunten
Vergevingsgezinde	bermen	en	afscherming	
bomenrijen

100 km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 
Doeluitkering (BDU)

Campagne t.b.v. inrichting wegennet (doel; strepen op de weg) Inrichten volgens Principes DV Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten wegen volgens EHK Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	
trajectcontroles	en	digitale	flitspalen

Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam 
verkeer
Aanpak faunaknelpunten

120 km-wegen Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten volgens Principes DV Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)
Aanpak faunaknelpunten Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	

trajectcontroles	en	digitale	flitspalen
Aanpak	van	kleine	niet-MER	plichtige	aanpas-
singen	rijkswegennet

(brom-)fietspaden Stimuleren verbeteren regionaal- en lokaal fietsnetwerk met 
nadruk op veiligheid en bereikbaarheid (uitvoeren fietsbeleids-
plan)

Structureel onderhoud van fietspaden

Veilige situatie voor bromfietsverkeer (fietspaden)
Gedrag
snelheid Voorlichting aan bromfietsers over het gebruik en over verantwoord rijge-

drag (o.a. snelheid)
Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) Toepassing	harde	ISA	(poortjes)

rijden	onder	
invloed	
(alcohol,	drugs	en	
medicijnen)

Wetgeving	(+	handhaving/voorlichting)	m.b.t.	drugs	in	
het	verkeer

Uitvoering project ‘Alcoholvrij op weg’ Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB)
Voorlichting over medicijngebruik
Voorlichting over vermoeidheid

eenzijdige	
ongevallen

Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 
Doeluitkering (BDU)

Inrichten wegen volgens Principes DV en Richtlijn EHK

Uitvoering CROW-richtlijnen
Vergevingsgezinde	bermen	en	afscherming	
bomenrijen

Figuur	7	 Activiteiten	en	accenten	SPVVD	2011-2020	(vervolg)
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60 km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 

Doeluitkering (BDU)
Campagne t.b.v. inrichting wegennet (doel; strepen op de weg) Inrichten volgens Principes DV Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten wegen volgens EHK
Uitvoering beleid t.a.v. overbodige/niet functionele 
drempels
Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam 
verkeer
Aanpak faunaknelpunten
Vergevingsgezinde	bermen	en	afscherming	
bomenrijen

80	km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 
Doeluitkering (BDU)

Campagne t.b.v. inrichting wegennet (doel; strepen op de weg) Inrichten volgens Principes DV Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten wegen volgens EHK Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	
trajectcontroles	en	digitale	flitspalen

Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam 
verkeer
Aanpak faunaknelpunten
Vergevingsgezinde	bermen	en	afscherming	
bomenrijen

100 km-wegen Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 
Doeluitkering (BDU)

Campagne t.b.v. inrichting wegennet (doel; strepen op de weg) Inrichten volgens Principes DV Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten wegen volgens EHK Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	
trajectcontroles	en	digitale	flitspalen

Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam 
verkeer
Aanpak faunaknelpunten

120 km-wegen Uitvoering CROW-richtlijnen Inrichten volgens Principes DV Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)
Aanpak faunaknelpunten Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	

trajectcontroles	en	digitale	flitspalen
Aanpak	van	kleine	niet-MER	plichtige	aanpas-
singen	rijkswegennet

(brom-)fietspaden Stimuleren verbeteren regionaal- en lokaal fietsnetwerk met 
nadruk op veiligheid en bereikbaarheid (uitvoeren fietsbeleids-
plan)

Structureel onderhoud van fietspaden

Veilige situatie voor bromfietsverkeer (fietspaden)
Gedrag
snelheid Voorlichting aan bromfietsers over het gebruik en over verantwoord rijge-

drag (o.a. snelheid)
Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) Toepassing	harde	ISA	(poortjes)

rijden	onder	
invloed	
(alcohol,	drugs	en	
medicijnen)

Wetgeving	(+	handhaving/voorlichting)	m.b.t.	drugs	in	
het	verkeer

Uitvoering project ‘Alcoholvrij op weg’ Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT)

Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB)
Voorlichting over medicijngebruik
Voorlichting over vermoeidheid

eenzijdige	
ongevallen

Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede 
Doeluitkering (BDU)

Inrichten wegen volgens Principes DV en Richtlijn EHK

Uitvoering CROW-richtlijnen
Vergevingsgezinde	bermen	en	afscherming	
bomenrijen

Figuur	7	 Activiteiten	en	accenten	SPVVD	2011-2020	(vervolg)

De in het hierboven getoonde overzicht benoemde projecten zijn in de bijlage ‘Groslijst activi-
teiten en accenten SPVVD 2011-2020’ gerangschikt naar jaar van uitvoering, trekker, betrokken 
partijen, doel en indicator. Ook in deze groslijst zijn de aandachtsgebieden geel gemarkeerd. Op 
deze wijze zijn de projecten eenvoudig te selecteren voor de jaarlijkse Provinciale Uitvoering 
Programma’s, waarmee tevens de financiële inspanning wordt onderbouwd.
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Bijlage

Groslijst	activiteiten	en	accenten	SPVVD	2011-2020
Aandachtsgebied Omschrijving maatregel Jaren van uitvoering Trekker Betrokken partijen Doel Indicatoren

2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 
2020

Leeftijdsgroep
algemeen
PVE Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	hah-bladen,	brochures,	

persberichten,	evenementen	
x x x x x x Provincie Politie Dr./VVN; partners VVB; markt-

partijen. 
Bewustwording doelgroepen Bereik doelgroepen

PVE Toepassen Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) x x x x x x I&M Politie, CBR Beïnvloeden verkeersgedrag Recidive
PVE Puntenrijbewijs x x x x x x I&M CBR; Justitie, LPTV, RDW, CJIB, PGOM
verkeersdeelnemers
0	t/m	3	jaar		
(baby/passagier)

14 van de 1815 ernstige slachtoffers (0,7%), waarvan 10 passagiers van auto. Inzet gericht op veilig gedrag van ouders/verzorgers voor 
vervoer van peuters
Verspreiden voorlichtingsmateriaal over kinderbeveiligingsmiddelen x x x x x x Gemeenten afd. Burgerzaken; consultatiebureaus Bewustwording veiligheid bij ouders/verzorgers Bereik aantal ouders

4	t/m	11	jaar		
(BO/voetganger/
fietser)

46 van de 1815 ernstige slachtoffers (2,5%), waarvan 17 als passagier van personenauto, 19 als fietsers en 8 als bromfietser. Aantallen 
niet spectaculair, maar is wel start van verkeerseducatietraject voor omvangrijke doelgroep (scholieren) en hun ‘omgeving’ (ouders/
verzorgers; leerkrachten; verkeersouders, omgeving school). Inzet gericht op stimuleren veilig gedrag van de kinderen en omgeving en het 
creëren van veilige schoolroutes en schoolomgeving.
Stimuleren	participeren	Drents	Verkeersveiligheidslabel	(DVL) x x x x x x Provincie Gemeenten; scholen Deelname van alle  ca. 300 scholen  in 2015 Aantal deelnemende en gelabelde scholen
Uitvoering	van	alle	aspecten	van	het	DVL	(educatieprojecten	voor	de	diverse	
groepen,	fietscontroles,	gordelcontroles	en	info	kinderbeveiligingsmiddelen,	dode	
hoek	vracht-	en	landbouwverkeer,	aanschaf	educatiemiddelen,	verkeersexamen,	
verkeersouders,	verkeersbrigadiers,	bijscholingscursus	leerkrachten,	voorlichtings-
bijeenkomsten	ouders,	de	scholen	zijn	weer	begonnen,	aanpak	en	controles	
schoolroutes	en	schoolomgeving)

x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Bewustwording en veilig gedrag van scholieren en 
‘omgeving’

Uitkomsten twee-jaarlijkse toetsing via indica-
toren DVL

Website met info over aanpak (verkeerseducatie) x x x x x x Provincie Regiocoördinatoren; gemeenten; div. 
partners; scholen; burgers

Informatie over beschikbare projecten; Uitwisseling 
informatie

Aantal bezoeken; actualiteit website

Jaarlijkse gastlessen op de PABO’s in Drenthe x x x x x x Provincie PABO’s; bureau Toerusting toekomstige docenten Aantal PABO’s en studenten
12	t/m	15	jaar		
(VO/fietser)

73 van de 1815 ernstige slachtoffers (4,0%), waarvan 45 als fietser, 12 als inzittende van auto en 11 als bromfietser. Aandacht via VO is 
logisch gevolg van de inspanningen voor een veilig verkeersgedrag op de basisschool. Ook hier lift ‘omgeving’ mee (ouders/verzorgers; 
leerkrachten; verkeersouders, omgeving school). Inzet gericht op stimuleren van veilig gedrag op fiets; het voorkomen van het gebruik 
van de bromfiets en het waarschuwen voor het gevaar van alcohol en drugs in het verkeer.

Infra Inventarisatie	veiligheid	school-thuisroutes	en	risico’s	 x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Zie hoofddoel Aantal scholen; aantal leerlingen
PVE Voorlichting	Voortgezet	Onderwijs x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Hoofddoel: Bewustwording en veilig gedrag van 

scholieren en ‘omgeving’
Aantal activiteiten; bezoekers

PVE Verkeersmarkt Voortgezet Onderwijs x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Zie hoofddoel Aantal scholen; aantal leerlingen
PVE Structurele aandacht voor verkeersveiligheid in Voortgezet Onderwijs (school-thuisroutes 

brugklassers; risicoperceptie in verkeer voor derde klassers; voorlichting alcohol en drugs 
voor vierde klassers

x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Zie hoofddoel Aantal scholen; aantal leerlingen

PVE Uitvoering educatieve projecten (Boemerang Masterclass) x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Zie hoofddoel Aantal scholen; aantal leerlingen
Handh. Controle	op	onveilig	gedrag	schoolroutes	en	om	de	school	en	gebruik	van	de	

bromfiets
x x x x x x Politie Dr. scholen; gemeenten Zie hoofddoel Aantal overtreders

16	t/m	17	jaar		
(VO/bromfietser)

137 van de 1815 ernstige slachtoffers (7,5%), waarvan 111 als bromfietser en 15 als fietser. 19 slachtoffers waren het gevolg van 
alcohol ongevallen. Inzet is gericht op het stimuleren van veilig gedrag op de bromfiets.

PVE Clinic Veilig Uitgaan x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Bewustwording en veilig gedrag doelgroep Aantal deelnemers
PVE Bromfietscursus x x Regio’s VVN; marktpartijen Bewustwording en veilig gedrag bromfietsers Aantal deelnemers
Handh. Controle	op	onveilig	gedrag x x x x x x Politie Dr. scholen; gemeente Bewustwording en veilig gedrag bromfietsers Aantal overtreders
18	t/m	24	jaar		
(jonge	automobilist)

352 van de 1815 ernstige slachtoffers (19,4%), waarvan 237 als bestuurder/passagier van een personenauto, 35 als bromfietser, 22 als fietser 
en 20 als motorrijder. 76 slachtoffers waren het gevolg van alcoholongevallen. Inzet is vooral gericht op bewustwording en veilig gedrag 

PVE Uitvoering project TRIALS x x x x Trialsbureau DO’s Bewustwording en veilig gedrag doelgroep Jaarlijks aantal deelnemers in Drenthe
PVE Lobby	voor	inbedding	onderdelen	TRIALS	in	reguliere	rijopleiding x x x Provincie Participerende provincies Kwaliteitsverbetering rijopleiding Opname onderdelen in rij-opleiding
PVE Uitvoering project ‘Alcoholvrij op weg’ x x VNN Politie; VVN; rijscholen Bewustwording jonge automobilisten Jaarlijks aantal deelnemers in Drenthe
Handh. Bijzondere	aandacht	bij	verkeershandhaving x x x x x x LPTV Justitie
25	t/m	59	jaar		
(alle	modaliteiten)

841 van de 1815 ernstige slachtoffers (46,3%); maatregelen vooral vanuit voertuig

PVE Uitvoering	project	‘Oppoetsen	en	bijtanken’	 x x x x x x Regio’s VVN; rijscholen; marktpartijen Bijscholen/verbeteren kennis doelgroep Aantal cursussen en deelnemers
PVE Voorlichtingsactiviteiten	via	verenigingen	 x x x x x x Regio’s VVN; rijscholen; marktpartijen Bijscholen/verbeteren kennis doelgroep Aantal activiteiten en deelnemers



31

Bijlage

Groslijst	activiteiten	en	accenten	SPVVD	2011-2020
Aandachtsgebied Omschrijving maatregel Jaren van uitvoering Trekker Betrokken partijen Doel Indicatoren

2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 
2020

Leeftijdsgroep
algemeen
PVE Voorlichting	t.b.v.	landelijke	en	provinciale	campagnes	via:	hah-bladen,	brochures,	

persberichten,	evenementen	
x x x x x x Provincie Politie Dr./VVN; partners VVB; markt-

partijen. 
Bewustwording doelgroepen Bereik doelgroepen

PVE Toepassen Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) x x x x x x I&M Politie, CBR Beïnvloeden verkeersgedrag Recidive
PVE Puntenrijbewijs x x x x x x I&M CBR; Justitie, LPTV, RDW, CJIB, PGOM
verkeersdeelnemers
0	t/m	3	jaar		
(baby/passagier)

14 van de 1815 ernstige slachtoffers (0,7%), waarvan 10 passagiers van auto. Inzet gericht op veilig gedrag van ouders/verzorgers voor 
vervoer van peuters
Verspreiden voorlichtingsmateriaal over kinderbeveiligingsmiddelen x x x x x x Gemeenten afd. Burgerzaken; consultatiebureaus Bewustwording veiligheid bij ouders/verzorgers Bereik aantal ouders

4	t/m	11	jaar		
(BO/voetganger/
fietser)

46 van de 1815 ernstige slachtoffers (2,5%), waarvan 17 als passagier van personenauto, 19 als fietsers en 8 als bromfietser. Aantallen 
niet spectaculair, maar is wel start van verkeerseducatietraject voor omvangrijke doelgroep (scholieren) en hun ‘omgeving’ (ouders/
verzorgers; leerkrachten; verkeersouders, omgeving school). Inzet gericht op stimuleren veilig gedrag van de kinderen en omgeving en het 
creëren van veilige schoolroutes en schoolomgeving.
Stimuleren	participeren	Drents	Verkeersveiligheidslabel	(DVL) x x x x x x Provincie Gemeenten; scholen Deelname van alle  ca. 300 scholen  in 2015 Aantal deelnemende en gelabelde scholen
Uitvoering	van	alle	aspecten	van	het	DVL	(educatieprojecten	voor	de	diverse	
groepen,	fietscontroles,	gordelcontroles	en	info	kinderbeveiligingsmiddelen,	dode	
hoek	vracht-	en	landbouwverkeer,	aanschaf	educatiemiddelen,	verkeersexamen,	
verkeersouders,	verkeersbrigadiers,	bijscholingscursus	leerkrachten,	voorlichtings-
bijeenkomsten	ouders,	de	scholen	zijn	weer	begonnen,	aanpak	en	controles	
schoolroutes	en	schoolomgeving)

x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Bewustwording en veilig gedrag van scholieren en 
‘omgeving’

Uitkomsten twee-jaarlijkse toetsing via indica-
toren DVL

Website met info over aanpak (verkeerseducatie) x x x x x x Provincie Regiocoördinatoren; gemeenten; div. 
partners; scholen; burgers

Informatie over beschikbare projecten; Uitwisseling 
informatie

Aantal bezoeken; actualiteit website

Jaarlijkse gastlessen op de PABO’s in Drenthe x x x x x x Provincie PABO’s; bureau Toerusting toekomstige docenten Aantal PABO’s en studenten
12	t/m	15	jaar		
(VO/fietser)

73 van de 1815 ernstige slachtoffers (4,0%), waarvan 45 als fietser, 12 als inzittende van auto en 11 als bromfietser. Aandacht via VO is 
logisch gevolg van de inspanningen voor een veilig verkeersgedrag op de basisschool. Ook hier lift ‘omgeving’ mee (ouders/verzorgers; 
leerkrachten; verkeersouders, omgeving school). Inzet gericht op stimuleren van veilig gedrag op fiets; het voorkomen van het gebruik 
van de bromfiets en het waarschuwen voor het gevaar van alcohol en drugs in het verkeer.

Infra Inventarisatie	veiligheid	school-thuisroutes	en	risico’s	 x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Zie hoofddoel Aantal scholen; aantal leerlingen
PVE Voorlichting	Voortgezet	Onderwijs x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Hoofddoel: Bewustwording en veilig gedrag van 

scholieren en ‘omgeving’
Aantal activiteiten; bezoekers

PVE Verkeersmarkt Voortgezet Onderwijs x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Zie hoofddoel Aantal scholen; aantal leerlingen
PVE Structurele aandacht voor verkeersveiligheid in Voortgezet Onderwijs (school-thuisroutes 

brugklassers; risicoperceptie in verkeer voor derde klassers; voorlichting alcohol en drugs 
voor vierde klassers

x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Zie hoofddoel Aantal scholen; aantal leerlingen

PVE Uitvoering educatieve projecten (Boemerang Masterclass) x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Zie hoofddoel Aantal scholen; aantal leerlingen
Handh. Controle	op	onveilig	gedrag	schoolroutes	en	om	de	school	en	gebruik	van	de	

bromfiets
x x x x x x Politie Dr. scholen; gemeenten Zie hoofddoel Aantal overtreders

16	t/m	17	jaar		
(VO/bromfietser)

137 van de 1815 ernstige slachtoffers (7,5%), waarvan 111 als bromfietser en 15 als fietser. 19 slachtoffers waren het gevolg van 
alcohol ongevallen. Inzet is gericht op het stimuleren van veilig gedrag op de bromfiets.

PVE Clinic Veilig Uitgaan x x x x x x Regio’s Partners VVB; marktpartijen Bewustwording en veilig gedrag doelgroep Aantal deelnemers
PVE Bromfietscursus x x Regio’s VVN; marktpartijen Bewustwording en veilig gedrag bromfietsers Aantal deelnemers
Handh. Controle	op	onveilig	gedrag x x x x x x Politie Dr. scholen; gemeente Bewustwording en veilig gedrag bromfietsers Aantal overtreders
18	t/m	24	jaar		
(jonge	automobilist)

352 van de 1815 ernstige slachtoffers (19,4%), waarvan 237 als bestuurder/passagier van een personenauto, 35 als bromfietser, 22 als fietser 
en 20 als motorrijder. 76 slachtoffers waren het gevolg van alcoholongevallen. Inzet is vooral gericht op bewustwording en veilig gedrag 

PVE Uitvoering project TRIALS x x x x Trialsbureau DO’s Bewustwording en veilig gedrag doelgroep Jaarlijks aantal deelnemers in Drenthe
PVE Lobby	voor	inbedding	onderdelen	TRIALS	in	reguliere	rijopleiding x x x Provincie Participerende provincies Kwaliteitsverbetering rijopleiding Opname onderdelen in rij-opleiding
PVE Uitvoering project ‘Alcoholvrij op weg’ x x VNN Politie; VVN; rijscholen Bewustwording jonge automobilisten Jaarlijks aantal deelnemers in Drenthe
Handh. Bijzondere	aandacht	bij	verkeershandhaving x x x x x x LPTV Justitie
25	t/m	59	jaar		
(alle	modaliteiten)

841 van de 1815 ernstige slachtoffers (46,3%); maatregelen vooral vanuit voertuig

PVE Uitvoering	project	‘Oppoetsen	en	bijtanken’	 x x x x x x Regio’s VVN; rijscholen; marktpartijen Bijscholen/verbeteren kennis doelgroep Aantal cursussen en deelnemers
PVE Voorlichtingsactiviteiten	via	verenigingen	 x x x x x x Regio’s VVN; rijscholen; marktpartijen Bijscholen/verbeteren kennis doelgroep Aantal activiteiten en deelnemers
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Aandachtsgebied Omschrijving maatregel Jaren van uitvoering Trekker Betrokken partijen Doel Indicatoren
2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 

2020
60	en	ouder		
(alle	modaliteiten)

348 van de 1815 ernstige slachtoffers (19,2%). Inzet is vooral gericht op bewustwording en kennisoverdracht.

Ber. Ruimtelijke ordening en inrichting afstemmen op behoeftepatroon ouderen: woon/zorg- en 
woon/winkelafstanden verkorten

 x x Gemeenten Ouderenbonden, zorginstellingen, 
burgers

Invloed op locatie zorgvoorziening i.r.m. overige 
voorzieningen

klachten

Infra Onderzoek	verkeersomgeving	ouderen	(knel-	en	verbeterpunten) x x Gemeenten Ouderenbonden, zorginstellingen, 
burgers

Oplossen knelpunten aantal opgeloste knelpunten i.r.m. totaal aantal 
knelpunten

PVE Voorlichting ouderen (verkeersregels; medicijnen; etc.) x x x x x x Regio’s VVN, rijscholen, ouderenbonden, 
zorginstellingen

Bijscholen/verbeteren kennis doelgroep Aantal bijeenkomsten; aantal deelnemers

PVE Uitvoeren project ‘Blijf veilig mobiel’ x x x x x x Regio’s Partners VVBD; marktpartijen; ouderen-
bonden, zorginstellingen

Bijscholen/verbeteren kennis doelgroep en info 
mogelijkheden mobiliteit

Aantal beurzen; aantal deelnemers; reacties 
‘standhouders’

PVE Uitvoering project ‘BROEM’ (rijvaardigheid senioren) x x x x x x Regio’s Partners VVBD; marktpartijen; ouderen-
bonden, zorginstellingen

Bijscholen/verbetering kennis en vaardigheden 
doelgroep

Aantal bijeenkomsten; aantal deelnemers

PVE Uitvoering Scootmobielcursus x x x x x x Regio’s Partners VVBD; marktpartijen; ouderen-
bonden, zorginstellingen

Bijscholen/verbetering kennis en vaardigheden 
doelgroep

Aantal cursussen; aantal deelnemers

Voertuig/vervoerwijze
algemeen
Innov. Stimulering	introductie	SpeedAlert	(informatieve	ISA) x x x I&M DO’s, VVN, TLN, EVO, KNW, ANWB etc.
Innov. Mogelijkheden	vergroten	voor	bestuurdersondersteuning,	zoals	Adaptive	Cruise	

Control	(ACC),	Lane	Departure	Warning	Assistent	(LDWA)
 x x x x x I&M BOVAG, SWOV, KpVV, bedrijfsleven etc.

voetganger 83 van de 1815 ernstige slachtoffers (4,6%)
Geen specifieke activiteiten

fiets 362 van de 1815 ernstige slachtoffers (19,9%)
Infra Stimuleren verbeteren regionaal- en lokaal fietsnetwerk met nadruk op veiligheid en 

bereikbaarheid (uitvoeren fietsbeleidsplan)
x x x x x x DO’s Recreatieschap; div. organisaties; 

weggebruikers
Veilig en gesloten fietsnetwerk gebruik fiets; aantal ongevallen en slachtoffers; 

aantal aangepakte kilometers fietspad
Infra Structureel onderhoud van fietspaden x x x x x x DO’s Recreatieschap; div. organisaties Veilig en comfortabel fietsnetwerk aantal aangepakte kilometers fietspad
PVE Stimuleren gebruik fiets voor de korte afstand x x x x x x DO’s Diverse Bevorderen fietsgebruik aantal fietsers
PVE Voorlichting over gebruik fietsverlichting en reflectie x x x x x x Regio’s Partners VVBD; fietsbedrijven Bewustwording gevaren fietsverkeer bij duisternis aantal slachtoffers bij duisternis
PVE Voorlichting over dode hoek x x x x x x Regio’s Partners VVBD; externe partijen Bewustwording gevaren fietsverkeer in dode hoek aantal slachtoffers als gevolg van dode hoek
PVE Gebruik	electrische	fiets  x x Provincie Partners VVBD Inzicht in mogelijkheden en problemen gebruik 

elektrische fiets
Rapport met aanbevelingen

Handh. Verkeershandhaving	(Handheld	bellen;	fietsverlichting) x x x x x x Politie Dr. Partners VVBD Bewustwording onveilige gedragingen op fiets aantal slachtoffers onder fietsers
bromfiets 231 van de 1815 ernstige slachtoffers (12,7%)
Infra Veilige situatie voor bromfietsverkeer (fietspaden) x x x x x x DO’s Uniformering infra voor bromfietsers aantal slachtoffers onder bromfietsers
PVE Voorlichting aan bromfietsers over het gebruik en over verantwoord rijgedrag (o.a. snelheid) x x x x x x Regio’s Partners VVBD Bewustwording gevaren bromfietsverkeer aantal slachtoffers onder bromfietsers
Handh. Verkeershandhaving	(onveilige	gedragingen	bromfietsers) x x x x x x Politie Dr. Partners VVBD Bewustwording onveilige gedragingen op bromfiets aantal slachtoffers onder bromfietsers
personenauto 887 van de 1815 ernstige slachtoffers (48,8%)
PVE Benaderen	doel	groep	via	bedrijfsleven	(veiligheidscultuur) x x  Provincie partners VVB Bewustwording veiligheid en gedrag bij bedrijven/

werknemers
Aantal bedrijven en deelnemers

bestelauto 91 van de 1815 ernstige slachtoffers (5,0%)
PVE Benaderen	doelgroep	via	bedrijfsleven	(veiligheidscultuur) x x x x x x Provincie partners VVB; externe partijen Bewustwording veiligheid en gedrag bij bedrijven/

werknemers
Aantal bedrijven en deelnemers

Innov. Proef	met	‘zwarte	doos’	 x x x Provincie partners VVB; enkele pilot bedrijven Bewustwording veiligheid en gedrag bij bedrijven/
werknemers

Aantal bedrijven en deelnemers

vrachtauto 11 van de 1815 ernstige slachtoffers (0,6%)
PVE Stimuleren	van	een	veiligheidscultuur x x x x x x Provincie partners VVB; externe partijen Bewustwording veiligheid en gedrag bij bedrijven/

werknemers
Aantal bedrijven en deelnemers

Innov. Faciliteren	van	gegevensuitwisseling	over	geschikte	navigatieapparatuur	voor	
vrachtauto’s

x x x x x x DO’s TLN/BOVAG

Innov. Pilot	met	anti-ongevallensystemen	voor	vrachtauto’s	in	het	kader	van	FileProof	(in	
samenwerking	met	de	branche)

x x x x x I&M TLN/BOVAG

landbouwvoertuig 2 van de 1815 ernstige slachtoffers (0,1%)
Bel./Ond. Lobby voor aangepaste wetgeving (max. snelheid; rijbewijs bestuurders landbouwvoer-

tuigen)
x x Provincie IPO; VDG; partners VVBD Minder ongevallen en slachtoffers i.r.m. landbouw-

verkeer
Slachtoffers i.r.m. landbouwverkeer

Infra Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer (NN-Nederland) x x Provincie SNN; externe partijen Duidelijkheid en uniformiteit routering landbouwver-
keer

Slachtoffers i.r.m. landbouwverkeer; hinder van 
landbouwverkeer

PVE Opleiding jonge bestuurders In afwachting van wetgeving x x Cumela/ 
TerraNext

SVB; opleidingen Bewustwording bij 16 en 17 jarige bestuurders slachtoffers i.r.m. landbouwverkeer

PVE Verkeersveiligheidscultuur	landbouw-	en	loonbedrijven	en	hun	(ingehuurde)	
werknemers

x x x Provincie Partners VVBD; externe partijen Bewustwording gevaren landbouwverkeer aantal deelnemende bedrijven en werknemers; 
slachtoffers i.r.m. landbouwverkeer
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Aandachtsgebied Omschrijving maatregel Jaren van uitvoering Trekker Betrokken partijen Doel Indicatoren
2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 

2020
60	en	ouder		
(alle	modaliteiten)

348 van de 1815 ernstige slachtoffers (19,2%). Inzet is vooral gericht op bewustwording en kennisoverdracht.

Ber. Ruimtelijke ordening en inrichting afstemmen op behoeftepatroon ouderen: woon/zorg- en 
woon/winkelafstanden verkorten

 x x Gemeenten Ouderenbonden, zorginstellingen, 
burgers

Invloed op locatie zorgvoorziening i.r.m. overige 
voorzieningen

klachten

Infra Onderzoek	verkeersomgeving	ouderen	(knel-	en	verbeterpunten) x x Gemeenten Ouderenbonden, zorginstellingen, 
burgers

Oplossen knelpunten aantal opgeloste knelpunten i.r.m. totaal aantal 
knelpunten

PVE Voorlichting ouderen (verkeersregels; medicijnen; etc.) x x x x x x Regio’s VVN, rijscholen, ouderenbonden, 
zorginstellingen

Bijscholen/verbeteren kennis doelgroep Aantal bijeenkomsten; aantal deelnemers

PVE Uitvoeren project ‘Blijf veilig mobiel’ x x x x x x Regio’s Partners VVBD; marktpartijen; ouderen-
bonden, zorginstellingen

Bijscholen/verbeteren kennis doelgroep en info 
mogelijkheden mobiliteit

Aantal beurzen; aantal deelnemers; reacties 
‘standhouders’

PVE Uitvoering project ‘BROEM’ (rijvaardigheid senioren) x x x x x x Regio’s Partners VVBD; marktpartijen; ouderen-
bonden, zorginstellingen

Bijscholen/verbetering kennis en vaardigheden 
doelgroep

Aantal bijeenkomsten; aantal deelnemers

PVE Uitvoering Scootmobielcursus x x x x x x Regio’s Partners VVBD; marktpartijen; ouderen-
bonden, zorginstellingen

Bijscholen/verbetering kennis en vaardigheden 
doelgroep

Aantal cursussen; aantal deelnemers

Voertuig/vervoerwijze
algemeen
Innov. Stimulering	introductie	SpeedAlert	(informatieve	ISA) x x x I&M DO’s, VVN, TLN, EVO, KNW, ANWB etc.
Innov. Mogelijkheden	vergroten	voor	bestuurdersondersteuning,	zoals	Adaptive	Cruise	

Control	(ACC),	Lane	Departure	Warning	Assistent	(LDWA)
 x x x x x I&M BOVAG, SWOV, KpVV, bedrijfsleven etc.

voetganger 83 van de 1815 ernstige slachtoffers (4,6%)
Geen specifieke activiteiten

fiets 362 van de 1815 ernstige slachtoffers (19,9%)
Infra Stimuleren verbeteren regionaal- en lokaal fietsnetwerk met nadruk op veiligheid en 

bereikbaarheid (uitvoeren fietsbeleidsplan)
x x x x x x DO’s Recreatieschap; div. organisaties; 

weggebruikers
Veilig en gesloten fietsnetwerk gebruik fiets; aantal ongevallen en slachtoffers; 

aantal aangepakte kilometers fietspad
Infra Structureel onderhoud van fietspaden x x x x x x DO’s Recreatieschap; div. organisaties Veilig en comfortabel fietsnetwerk aantal aangepakte kilometers fietspad
PVE Stimuleren gebruik fiets voor de korte afstand x x x x x x DO’s Diverse Bevorderen fietsgebruik aantal fietsers
PVE Voorlichting over gebruik fietsverlichting en reflectie x x x x x x Regio’s Partners VVBD; fietsbedrijven Bewustwording gevaren fietsverkeer bij duisternis aantal slachtoffers bij duisternis
PVE Voorlichting over dode hoek x x x x x x Regio’s Partners VVBD; externe partijen Bewustwording gevaren fietsverkeer in dode hoek aantal slachtoffers als gevolg van dode hoek
PVE Gebruik	electrische	fiets  x x Provincie Partners VVBD Inzicht in mogelijkheden en problemen gebruik 

elektrische fiets
Rapport met aanbevelingen

Handh. Verkeershandhaving	(Handheld	bellen;	fietsverlichting) x x x x x x Politie Dr. Partners VVBD Bewustwording onveilige gedragingen op fiets aantal slachtoffers onder fietsers
bromfiets 231 van de 1815 ernstige slachtoffers (12,7%)
Infra Veilige situatie voor bromfietsverkeer (fietspaden) x x x x x x DO’s Uniformering infra voor bromfietsers aantal slachtoffers onder bromfietsers
PVE Voorlichting aan bromfietsers over het gebruik en over verantwoord rijgedrag (o.a. snelheid) x x x x x x Regio’s Partners VVBD Bewustwording gevaren bromfietsverkeer aantal slachtoffers onder bromfietsers
Handh. Verkeershandhaving	(onveilige	gedragingen	bromfietsers) x x x x x x Politie Dr. Partners VVBD Bewustwording onveilige gedragingen op bromfiets aantal slachtoffers onder bromfietsers
personenauto 887 van de 1815 ernstige slachtoffers (48,8%)
PVE Benaderen	doel	groep	via	bedrijfsleven	(veiligheidscultuur) x x  Provincie partners VVB Bewustwording veiligheid en gedrag bij bedrijven/

werknemers
Aantal bedrijven en deelnemers

bestelauto 91 van de 1815 ernstige slachtoffers (5,0%)
PVE Benaderen	doelgroep	via	bedrijfsleven	(veiligheidscultuur) x x x x x x Provincie partners VVB; externe partijen Bewustwording veiligheid en gedrag bij bedrijven/

werknemers
Aantal bedrijven en deelnemers

Innov. Proef	met	‘zwarte	doos’	 x x x Provincie partners VVB; enkele pilot bedrijven Bewustwording veiligheid en gedrag bij bedrijven/
werknemers

Aantal bedrijven en deelnemers

vrachtauto 11 van de 1815 ernstige slachtoffers (0,6%)
PVE Stimuleren	van	een	veiligheidscultuur x x x x x x Provincie partners VVB; externe partijen Bewustwording veiligheid en gedrag bij bedrijven/

werknemers
Aantal bedrijven en deelnemers

Innov. Faciliteren	van	gegevensuitwisseling	over	geschikte	navigatieapparatuur	voor	
vrachtauto’s

x x x x x x DO’s TLN/BOVAG

Innov. Pilot	met	anti-ongevallensystemen	voor	vrachtauto’s	in	het	kader	van	FileProof	(in	
samenwerking	met	de	branche)

x x x x x I&M TLN/BOVAG

landbouwvoertuig 2 van de 1815 ernstige slachtoffers (0,1%)
Bel./Ond. Lobby voor aangepaste wetgeving (max. snelheid; rijbewijs bestuurders landbouwvoer-

tuigen)
x x Provincie IPO; VDG; partners VVBD Minder ongevallen en slachtoffers i.r.m. landbouw-

verkeer
Slachtoffers i.r.m. landbouwverkeer

Infra Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer (NN-Nederland) x x Provincie SNN; externe partijen Duidelijkheid en uniformiteit routering landbouwver-
keer

Slachtoffers i.r.m. landbouwverkeer; hinder van 
landbouwverkeer

PVE Opleiding jonge bestuurders In afwachting van wetgeving x x Cumela/ 
TerraNext

SVB; opleidingen Bewustwording bij 16 en 17 jarige bestuurders slachtoffers i.r.m. landbouwverkeer

PVE Verkeersveiligheidscultuur	landbouw-	en	loonbedrijven	en	hun	(ingehuurde)	
werknemers

x x x Provincie Partners VVBD; externe partijen Bewustwording gevaren landbouwverkeer aantal deelnemende bedrijven en werknemers; 
slachtoffers i.r.m. landbouwverkeer

Groslijst	activiteiten	en	accenten	SPVVD	2011-2020	(vervolg)



34

Aandachtsgebied Omschrijving maatregel Jaren van uitvoering Trekker Betrokken partijen Doel Indicatoren
2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 

2020
Handh. Verkeershandhaving	(modder	op	weg;	ongewenste	gedragingen	landbouwverkeer;	

onvolkomenheden	voertuig)
x x x x x x Politie Dr. DO’s, OM, LPTV; KLPD; partners VVBD Bewustwording veilig gedrag doelgroep overtredingen; slachtoffers

motor 138 van de 1815 ernstige slachtoffers (7,6%)
Infra Motorvriendelijke	geleiderail	in	gevaarlijke	bochten x x DO’s MAG Opheffen gevaarlijke situaties motorrijders slachtoffers
Bel./Ond. Motor	Actie	Plan x x x x x I&M DO’s, RWS
PVE Stimuleren en uitvoering motorvaardigheidstrainingen (o.a. RMT) x x x x x x Regio’s Partners VVBD; motorclubs, MAG bewustwording mogelijkheden en beperkingen 

motorrijders
slachtoffers

PVE Campagnes (o.a. tijdens TT-week) x x x x x x Regio’s Partners VVBD; motorclubs, MAG bewustwording mogelijkheden en beperkingen 
motorrijders

slachtoffers

Infrastructuur
algemeen
Lobby Toepassing	harde	ISA	(poortjes) x x x Provincie diverse onmogelijk maken sneller rijden dan geldende 

snelheid
draagvlak; slachtoffers

Infra Vergevingsgezinde	bermen	en	afscherming	bomenrijen x x x x x DO’s Minder slachtoffers door vergevingsgezinde bermen aantal km. Bermen; aantal obstakelongevallen
Infra. Inrichten wegen volgens Principes DV en Richtlijn EHK x x x x x DO’s Veilig en uniform wegennet snelheidsovertredingen; aantal slachtoffers onder 

doelgroep
Infra. Aanpak	blackspots		en	ongevalsvatbare	wegvakken x x x x x x DO’s reductie aantal gevaarlijke locaties; minder slacht-

offers
aantal aangepakte locaties; reductie slachtoffers

Infra. Uitvoering beleid t.a.v. overbodige/niet functionele drempels x x x DO’s bevordering functionaliteit drempels aantal verwijderde drempels
Infra. Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam verkeer x x x x x x DO’s Weggebruikers Duidelijke en uniforme oversteekplaatsen aantal ongevallen en slachtoffers
PVE Campagne t.b.v. inrichting wegennet (doel; strepen op de weg) x x x Provincie partners VVBD informeren weggebruikers en creëren draagvlak aantal folders; vragen
Leefomg. Aanpak faunaknelpunten x x x Provincie DO’s Veiligheid mens en dier; realiseren EHS aantal aangepakte knelpunten
Bel./Ond. Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede Doeluitkering (BDU) x x x x x x Provincie DO’s Uitvoering gewenste pakket van maatregelen Uitgevoerde maatregelen
Bel./Ond. Uitvoering CROW-richtlijnen x x x x x x DO’s Uniformiteit Klachten maatregelen
30	km/h	wegen 124 van de 1815 ernstige slachtoffers (6,9%)
Infra. Uniform inrichten 30 km/n gebieden (veilige schoolomgeving) x x x x x x Gemeenten burgers creëren gewenst gedrag via goede inrichting draagvlak bewoners en verkeersdeelnemers; 

slachtoffers
50	km/h	wegen 636 van de 1815 ernstige slachtoffers (35,0%)
Infra. zie maatregelen infrastructuur “algemeen” x x x x x x DO’s burgers creëren gewenst gedrag via goede inrichting snelheidsovertredingen; slachtoffers
60	km/h	wegen 102 van de 1815 ernstige slachtoffers (5,6%)
Infra. zie maatregelen infrastructuur “algemeen” x x x x x  DO’s Vergevingsgezinde bermen aantal slachtoffers bij obstakelongevallen
80	km/h	wegen 606 van de 1815 ernstige slachtoffers (33,4%)
Infra. zie maatregelen infrastructuur “algemeen” x x x x x DO’s Vergevingsgezinde bermen aantal slachtoffers bij obstakelongevallen
100	km/h	wegen 102 van de 1815 ernstige slachtoffers (5,6%)
Infra. zie maatregelen infrastructuur “algemeen” x x x RWS-NN / 

Provincie
Veiliger verbinding Assen-Zuidbroek (N33), N34 en 
N48

slachtoffers; intensiteiten

120	km/h	wegen 139 van de 1815 ernstige slachtoffers (7,7%)
Infra. Aanpak	van	kleine	niet-MER	plichtige	aanpassingen	rijkswegennet x x x x x RWS-NN Verbetering veiligheid autosnelwegen slachtoffers
Gedrag
snelheid
rijden	onder	invloed minimaal 142 van de 1815 ernstige slachtoffers (7,8%) bij alcoholongevallen (voor 195 slachtoffers onbekend)
PVE Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB) x x x x x x Provincie/ 

Regio’s 
Partners VVBD Gunstige situatie in Drenthe vasthouden Aantal campagnes; overtredingen; ongevallen met 

alcohol
PVE Voorlichting over medicijngebruik x x x x x x Regios’s
PVE Voorlichting over vermoeidheid x x x x x x I&M
Handh. Wetgeving (+ handhaving/voorlichting) m.b.t. drugs in het verkeer x x I&M Justitie, KLPD, Politie Drentse bijdrage Pilot
eenzijdige	ongevallen 590 van de 1815 ernstige slachtoffers (32,5%)
Infra. zie aanpak generieke maatregelen Infra (1) x x x x x  DO’s Vergevingsgezinde bermen aantal slachtoffers bij obstakelongevallen
Verkeershandhaving
Handh. Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) x x x x x x Politie Dr. DO’s, OM, LPTV; KLPD Veilig(er) gedrag doelgroepen Aantal overtredingen; ontwikkelingen snelheid
Handh. Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op onveilige situaties en/of 

gedragingen)
x x x x x x Politie Dr. DO’s, OM, LPTV; KLPD Veilig(er) gedrag doelgroepen Aantal overtredingen; ontwikkelingen snelheid

Handh. Ondersteuning handhavingcontroles door VVN x x x x x x Politie Dr. DO’s; VVN Bewustwording doelgroepen; belonen goed gedrag Aantal contacten
Handh. Communicatie bij handhavingcontroles x x x x x x Politie Dr. DO’s, OM, LPTV; KLPD Bewustwording doelgroepen; uitleg belang controles Aantal berichten
Infra. Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	trajectcontroles	en	digitale	

flitspalen
x x x x x x LPTV Politie Dr., DO’s, KLPD Meer draagvlak voor handhaving Aantal flitspalen en projecten

Handh. Harde	ISA	voor	notoire	overtreders x x x x LPTV Justitie/CBR
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Aandachtsgebied Omschrijving maatregel Jaren van uitvoering Trekker Betrokken partijen Doel Indicatoren
2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 

2020
Handh. Verkeershandhaving	(modder	op	weg;	ongewenste	gedragingen	landbouwverkeer;	

onvolkomenheden	voertuig)
x x x x x x Politie Dr. DO’s, OM, LPTV; KLPD; partners VVBD Bewustwording veilig gedrag doelgroep overtredingen; slachtoffers

motor 138 van de 1815 ernstige slachtoffers (7,6%)
Infra Motorvriendelijke	geleiderail	in	gevaarlijke	bochten x x DO’s MAG Opheffen gevaarlijke situaties motorrijders slachtoffers
Bel./Ond. Motor	Actie	Plan x x x x x I&M DO’s, RWS
PVE Stimuleren en uitvoering motorvaardigheidstrainingen (o.a. RMT) x x x x x x Regio’s Partners VVBD; motorclubs, MAG bewustwording mogelijkheden en beperkingen 

motorrijders
slachtoffers

PVE Campagnes (o.a. tijdens TT-week) x x x x x x Regio’s Partners VVBD; motorclubs, MAG bewustwording mogelijkheden en beperkingen 
motorrijders

slachtoffers

Infrastructuur
algemeen
Lobby Toepassing	harde	ISA	(poortjes) x x x Provincie diverse onmogelijk maken sneller rijden dan geldende 

snelheid
draagvlak; slachtoffers

Infra Vergevingsgezinde	bermen	en	afscherming	bomenrijen x x x x x DO’s Minder slachtoffers door vergevingsgezinde bermen aantal km. Bermen; aantal obstakelongevallen
Infra. Inrichten wegen volgens Principes DV en Richtlijn EHK x x x x x DO’s Veilig en uniform wegennet snelheidsovertredingen; aantal slachtoffers onder 

doelgroep
Infra. Aanpak	blackspots		en	ongevalsvatbare	wegvakken x x x x x x DO’s reductie aantal gevaarlijke locaties; minder slacht-

offers
aantal aangepakte locaties; reductie slachtoffers

Infra. Uitvoering beleid t.a.v. overbodige/niet functionele drempels x x x DO’s bevordering functionaliteit drempels aantal verwijderde drempels
Infra. Aandacht voor oversteekvoorsituaties voor langzaam verkeer x x x x x x DO’s Weggebruikers Duidelijke en uniforme oversteekplaatsen aantal ongevallen en slachtoffers
PVE Campagne t.b.v. inrichting wegennet (doel; strepen op de weg) x x x Provincie partners VVBD informeren weggebruikers en creëren draagvlak aantal folders; vragen
Leefomg. Aanpak faunaknelpunten x x x Provincie DO’s Veiligheid mens en dier; realiseren EHS aantal aangepakte knelpunten
Bel./Ond. Stimuleren regionale en lokale maatregelen via Brede Doeluitkering (BDU) x x x x x x Provincie DO’s Uitvoering gewenste pakket van maatregelen Uitgevoerde maatregelen
Bel./Ond. Uitvoering CROW-richtlijnen x x x x x x DO’s Uniformiteit Klachten maatregelen
30	km/h	wegen 124 van de 1815 ernstige slachtoffers (6,9%)
Infra. Uniform inrichten 30 km/n gebieden (veilige schoolomgeving) x x x x x x Gemeenten burgers creëren gewenst gedrag via goede inrichting draagvlak bewoners en verkeersdeelnemers; 

slachtoffers
50	km/h	wegen 636 van de 1815 ernstige slachtoffers (35,0%)
Infra. zie maatregelen infrastructuur “algemeen” x x x x x x DO’s burgers creëren gewenst gedrag via goede inrichting snelheidsovertredingen; slachtoffers
60	km/h	wegen 102 van de 1815 ernstige slachtoffers (5,6%)
Infra. zie maatregelen infrastructuur “algemeen” x x x x x  DO’s Vergevingsgezinde bermen aantal slachtoffers bij obstakelongevallen
80	km/h	wegen 606 van de 1815 ernstige slachtoffers (33,4%)
Infra. zie maatregelen infrastructuur “algemeen” x x x x x DO’s Vergevingsgezinde bermen aantal slachtoffers bij obstakelongevallen
100	km/h	wegen 102 van de 1815 ernstige slachtoffers (5,6%)
Infra. zie maatregelen infrastructuur “algemeen” x x x RWS-NN / 

Provincie
Veiliger verbinding Assen-Zuidbroek (N33), N34 en 
N48

slachtoffers; intensiteiten

120	km/h	wegen 139 van de 1815 ernstige slachtoffers (7,7%)
Infra. Aanpak	van	kleine	niet-MER	plichtige	aanpassingen	rijkswegennet x x x x x RWS-NN Verbetering veiligheid autosnelwegen slachtoffers
Gedrag
snelheid
rijden	onder	invloed minimaal 142 van de 1815 ernstige slachtoffers (7,8%) bij alcoholongevallen (voor 195 slachtoffers onbekend)
PVE Voortzetting campagnes over thema Alcohol in het verkeer (BOB) x x x x x x Provincie/ 

Regio’s 
Partners VVBD Gunstige situatie in Drenthe vasthouden Aantal campagnes; overtredingen; ongevallen met 

alcohol
PVE Voorlichting over medicijngebruik x x x x x x Regios’s
PVE Voorlichting over vermoeidheid x x x x x x I&M
Handh. Wetgeving (+ handhaving/voorlichting) m.b.t. drugs in het verkeer x x I&M Justitie, KLPD, Politie Drentse bijdrage Pilot
eenzijdige	ongevallen 590 van de 1815 ernstige slachtoffers (32,5%)
Infra. zie aanpak generieke maatregelen Infra (1) x x x x x  DO’s Vergevingsgezinde bermen aantal slachtoffers bij obstakelongevallen
Verkeershandhaving
Handh. Informatiegestuurd Verkeerstoezicht (IGVT) x x x x x x Politie Dr. DO’s, OM, LPTV; KLPD Veilig(er) gedrag doelgroepen Aantal overtredingen; ontwikkelingen snelheid
Handh. Uitvoering project Subjectieve Verkeersonveiligheid (gericht op onveilige situaties en/of 

gedragingen)
x x x x x x Politie Dr. DO’s, OM, LPTV; KLPD Veilig(er) gedrag doelgroepen Aantal overtredingen; ontwikkelingen snelheid

Handh. Ondersteuning handhavingcontroles door VVN x x x x x x Politie Dr. DO’s; VVN Bewustwording doelgroepen; belonen goed gedrag Aantal contacten
Handh. Communicatie bij handhavingcontroles x x x x x x Politie Dr. DO’s, OM, LPTV; KLPD Bewustwording doelgroepen; uitleg belang controles Aantal berichten
Infra. Meer	inzet	van	slimme	handhavingsmiddelen,	zoals	trajectcontroles	en	digitale	

flitspalen
x x x x x x LPTV Politie Dr., DO’s, KLPD Meer draagvlak voor handhaving Aantal flitspalen en projecten

Handh. Harde	ISA	voor	notoire	overtreders x x x x LPTV Justitie/CBR
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