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Kaders
Coalitieakkoord 3.11.2
Een impuls wordt gegeven aan de doorstroming en verkeersveiligheid op verschillende plaatsen.

Juridische status
Het aangaan van de intentieverklaring moet worden gezien als het bevestigen van een gezamenlijk 
commitment bij het nastreven van het doel, nl. het verbeteren van de verkeersveiligheid in de regio 
Gooi en Vechtstreek. De verklaring bevat geen juridisch afdwingbare afspraken en doet niets af aan 
de publiekrechtelijke, autonome bevoegdheden van de gemeente Huizen.

Uitvoeringsprogramma
Ook wordt de intentie uitgesproken om inzet te leveren om tot een regionaal uitvoeringsprogramma te 
komen. Het uitvoeringsprogramma richt zich op wijken met een risico dat hoger is dan het gemiddelde 
regionale risico. De focus is om in deze wijken de verkeersveiligheid te verbeteren. Het opstellen van 
een uitvoeringsprogramma moet er ook aan bijdragen dat de provinciale subsidiegelden op het gebied 
van verkeersveiligheid doelmatiger worden besteed. Dat betekent overigens niet dat maatregelen die 
niet in het uitvoeringsprogramma staan straks niet meer in aanmerking komen voor subsidie, maar wel 
met lagere prioriteit. Het is voor Huizen daarom van belang dat waar van toepassing de maatregelen 
uit het uitvoeringsprogramma van het mobiliteitsplan en andere voorziene werkzaamheden die een 
bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid worden opgenomen in het regionale 
uitvoeringsprogramma. Het meedoen aan het vervolg SPV2030 vergroot de kansen om maatregelen 
die de verkeersveiligheid in Huizen verder verbeteren te realiseren met provinciale subsidie.

In 2019 is door het IPO en de VNG samen met het Rijk en de vervoerregio’s het ‘Startakkoord 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’ ondertekend. Hierin zijn de gezamenlijke visie en ambities 
voor de beoogde verkeersveiligheidsaanpak op landelijk niveau vastgelegd. Het afgelopen jaar is in 
samenwerking tussen de provincie en de regiogemeenten gewerkt aan een risicoanalyse van de 
regionale opgave op het gebied van verkeersveiligheid. Er is een intentieverklaring opgesteld om hier 
een vervolg aan te geven. Gevraagd wordt om kennis te nemen van de intentieverklaring en de 
portefeuillehouder verkeer te machtigen deze namens het college te ondertekenen op 9 juni in het 
Provinciaal verkeer- en vervoersberaad.

Aanleiding
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 {SPV2030) is een gezamenlijk plan van Rijk, 
Interprovinciaal Overleg (IPO), Vervoerregio’s en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en beschrijft een vernieuwde visie op verkeersveiligheid. De betrokken partijen plegen reeds veel inzet 
op verkeersveiligheid, maar uit de cijfers blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers blijft stijgen. Omdat 
elk slachtoffer er één te veel is willen alle partijen een impuls aan verkeersveiligheid geven. Het 
SPV2030 hanteert daarbij de volgende ambitie: “nul verkeersslachtoffers in 2050". Het SPV2030 biedt 
hiervoor handvatten. Kernelementen uit het SPV 2030 zijn een risicogestuurde en regionale aanpak, 
een integrale blik op verkeersveiligheid en versterking van de samenwerking en aanspreekbaarheid 
tussen overheden en maatschappelijke partners.

Argumentatie
Doe! van de intentieverklaring
Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreken de provincie en de gemeenten zich uit om 
zich gezamenlijk in te zetten voor een risico gestuurde aanpak om de verkeersveiligheid in de regio 
Gooi en Vechtstreek te verbeteren. In het afgelopen jaar is een risicoanalyse gemaakt van de 
risicothema’s in de regio. De risicogestuurde aanpak richt zich op het verbeteren van de 
verkeersveiligheid aan de hand van deze thema’s. Voor de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om de 
volgende thema’s:

• Veilige infrastructuur (met name op 30km/uur en 50km/uur gebieden);
• Kwetsbare (voetgangers, fietsers en bestuurders van een gemotoriseerd voertuig en 

onervaren verkeersdeelnemers;
• Afleiding in het verkeer.
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Openbare Werken

Bijlagen
1. Regionale intentieverklaring Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

Alternatieven
Niet van toepassing.

Communicatie
Over de ondertekening van de intentieverklaring zal provincie Noord-Holland worden 
gecommuniceerd. Omdat alle regio’s in de provincie Noord-Holland een intentieverklaring 
ondertekenen, wordt de communicatie over de ondertekening pas op 17 juni gestart met een 
persbericht.

Uitvoering en evaluatie
Afgelopen maanden is in ambtelijke samenwerking tussen regiogemeenten en de provincie regelmatig 
gesproken over de regionale uitwerking van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. 
Gezamenlijk is, met beschikbaar stellen van diverse databronnen door de provincie, toegewerkt naar 
regionale risicoanalyses. Op basis van de risicoanalyses en de inbreng van de gemeenten wordt een 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Het streven is om het regionale uitvoeringsprogramma vóór het eind 
van het jaar door de colleges vast te laten stellen.

Financiën
Het ondertekenen van de intentieverklaring heeft geen directe financiële gevolgen. Opgemerkt dient te 
worden dat het beschikbaar stellen van benodigde menskracht op een afdeling met reeds een krapte 
aan personeel wel (financiële) risico’s met zich mee brengt. Verdere financiële gevolgen zullen pas 
ontstaan bij het het vaststellen van het regionale uitvoeringsprogramma. Het is uiteraard de bedoeling 
dat bij het opvoeren van maatregelen in de gemeente Huizen wordt gekeken naar de samenhang met 
de meerjaren onderhoudsplanning in de openbare ruimte - e.g. rioleringswerkzaamheden en 
wegonderhoud.


