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• Volgende sessies 2020 
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Ambassadeurs



Handhaving

Gesprek 11 februari 2020 met Politie, provincie en vervoerregio Amsterdam
Advies:
• Verkeersveiligheid en handhaving in integraal verkeersveiligheidsplan van 

gemeente laten opnemen (openbare orde en veiligheid);
• Burgemeester via wethouder laten meenemen in SPV2030 traject (i.r.t. 

Driehoeksoverleg);
• Lokale politie beschikt over heel veel relevante data over staande 

houdingen (alcohol, drugs, snelheid) zet in op versterkte 
samenwerking;

• Handhaving in omgevingsplan opnemen.



Ingekomen input risicoanalyse



Provinciale wegen scores





Risicoanalyse Infra

• Hoe hebben jullie het aangepakt?
• Hoe heb je gescoord, waar liep je tegen aan, welke informatie mist 

nog?
• Doel: waar maken we deze voor?



Alcohol: Online dataset politie

https://data.politie.nl/#/Politie/nl/

https://data.politie.nl/#/Politie/nl/


Hastig Risicotool

Nieuwe ontwikkelingen:
• Snelheidsdata
• Fietsersbond data



Regionale risicoanalyse 1.0

• Tijdspad naar ambtelijk PVVB 21, 22, 23 april  
• En bestuurlijk PVVB 

• Thema’s uit BO VV: Kwetsbare verkeersdeelnemers, 
(fiets)infrastructuur, afleiding en snelheid



Regionale risicoanalyse
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Startakkoord SPV2030 : Elke regio maakt een risicoanalyse van het eigen verkeerssysteem. Zo’n risicoanalyse laat zien op welke punten het 
verkeerssysteem moet worden verbeterd om onveilige situaties te voorkomen. De volgende vraag is, hoe we het verkeersysteem vervolgens gaan 
verbeteren: welke maatregelen zijn nodig om de belangrijkste risico’s proactief aan te pakken? Om die vraag te beantwoorden stelt elke regio een 
gezamenlijke Uitvoeringsprogramma op. 



Regionale risicoanalyse 
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Op weg naar een uitvoeringsprogramma
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Toelichting viewer Verkeerseducatie

https://maps.noord-holland.nl/verkeerseducatie

https://maps.noord-holland.nl/verkeerseducatie


Volgende bijeenkomsten 2020

• Startbijeenkomst campagnes eind maart
• Doortrappen eventueel
• Volgende regionale bijeenkomst SPV in mei: aan de slag met het 

uitvoeringsprogramma, wat gaan we nu echt doen om de risico’s te 
verminderen?

To do voor volgende keer:
• snelheden en alcoholdata verwerken
• Afronden risico analyse per gemeente 
• Thema`s definitief maken
• Vaststellen regionale risicoanalyse, ook in bestuurlijke PVVB


