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Opzet voor bestuurlijke toelichting bij regionaal contourendocument verkeersveiligheid SPV2030 

 

 

De afgelopen tien jaar zien we dat het helaas onveiliger is geworden op de Noord-Hollandse 

wegen. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden vertoont een stijgende trend. Als we onze 

inspanningen niet vergroten zal die zorgelijke trend omhoog de komende jaren verder 

doorzetten. Evenals in de rest van Nederland werken wij in de regio daarom gezamenlijk aan de 

uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) in de Noordkop. Het 

gezamenlijke doel: nul verkeersslachtoffers in 2050, en een forse reductie in de komende 

periode. Gemeenten en provincie hebben via VNG en IPO in 2019 getekend voor uitvoering van 

het SPV2030. De provincie neemt hierbij in de regio een regierol in. 

 

Onderdeel van het SPV2030 is het opstellen van een risicoanalyse en een regionaal 

uitvoeringsprogramma. Regionale samenwerking tussen gemeenten, provincie, en ook o.a. politie 

en OM is een belangrijk uitgangspunt van het SPV2030. Een uitvoeringsprogramma is voor 

gemeenten en provincie voorwaardelijk om ook dit jaar al aanspraak te kunnen maken op 

rijkssubsidie voor infrastructurele projecten (Investeringsimpuls SPV, tweede tranche)
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 à €100 

miljoen. De medeoverheden in de regio hebben hier dus ook in directe zin financieel belang bij.
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Uitvoeringsprogramma in twee stappen 

In het bestuurlijke PVVB van december 2021 en februari 2022 is met gemeenten in de regio 

besloten om eerst een contourendocument samen te stellen, met daarin de hoofdlijnen van de 

regionale aanpak. In de loop van 2022, als we over de hoogwaardige verkeersveiligheids-

indicatoren beschikken,
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 bouwen we het bijgevoegde contourendocument gezamenlijk uit tot een 

volwaardig uitvoeringsprogramma voor de periode tot aan 2030 (de tijdshorizon van het SPV). 

Daarin zullen we meer concrete, meetbare doelen voor die periode opnemen, evenals de bijdrage 

van de individuele regionale partijen aan het behalen van die regiodoelen. Meer over de manier 

waarop we bijgevoegd contourendocument dit jaar gaan doorontwikkelen wordt beschreven in 

hoofdstuk 3 van het documenten. Het verschil tussen beide documenten in het kort:  

Contourendocument SPV2030 (bijgaand) 

In maart 2022 ter info naar raden & Staten  

 

• Gezamenlijke aanpak op hoofdlijnen 

• Prioriteiten t/m 2030 van de regio als geheel 

• Lijstjes met prioritaire maatregelen 

• Geschikt als basis voor aanvraag rijkssubsidie 

• Voornamelijk ontwikkeld door medeoverheden 

• Geen financiële paragraaf 

Regionaal uitvoeringsprogramma 2030  

Eind 2022 vastgesteld door raden en Staten 

 

• Verrijkte risicoanalyse 

• Meetbare regiodoelen 

• Inzet (maatregelen/doelen) individuele partijen 

• Afspraken over monitoring en financiering 

• Ook gedragen door maatschappelijke partijen en 

veiligheidsketen 

• Wel financiële paragraaf 

 

Met Het contourendocument bouwen voort op de regionale risicoanalyses uit 2019 en de 

regionale intentieverklaringen die in het voorjaar van 2021 door de portefeuillehouders zijn 

ondertekend. De aanpak in de contourendocumenten is gericht op infrastructuur, voertuigen, 

gedrag, handhaving én smart mobility, en is gebaseerd op regionale samenwerking en een risico- 

en datagestuurde werkwijze.  

Hoe zijn regionale prioriteiten in het contourendocument bepaald?  

In diverse een-op-een-gesprekken hebben gemeenten en provincie de verkeersveiligheidsopgaven 

die spelen verkend. Daarnaast zijn gegevens verzameld die inzicht geven over de 

verkeersveiligheidssituatie in de regio. Op basis daarvan hebben we dertien zogeheten 

‘regiorisico’s’ gedefinieerd die aansluiten op de negen landelijke SPV-risicothema's. De dertien 
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 Op 11 november jl. ook besproken tijdens de BAC Mobiliteit (IPO).  
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 Overigens heeft een aantal gemeenten ook een eigen risicoanalyse en uitvoeringsagenda vanuit het SPV2030 ontwikkeld. 

Ook die kunnen gebruikt worden als onderbouwing bij subsidieaanvragen voor de rijksregeling.  
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 Meer info over de verkeersveiligheidsindicatoren die we ontwikkelen en het beoogde gebruik ervan in de regionale aanpak 

staat in de Jaarverantwoording verkeersveiligheid 2021 (pagina 3) en in hoofdstuk 3 van bijgaande contourendocumenten.  

https://www.kennisnetwerkspv.nl/
https://www.kennisnetwerkspv.nl/Over-SPV/Negen-thema-s
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100443864
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regiorisico's
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 vormen de basis voor het contourendocument. Die regiorisico’s zijn door de 

provincie in een digitale module gezet. Gemeenten en provincie hebben hierin vervolgens 

aangegeven welke regiorisico’s het meest urgent zijn in de regio, en welke eventueel niet relevant 

is (zie figuur 1).  

Vervolgens hebben gemeenten en provincie voor elk van de regiorisico’s in groslijsten 

aangegeven welke maatregelen volgens hen de komende jaren de meeste prioriteit verdienen in 

de regio, nog los van wie die gaan uitvoeren en/of financieren. Gemeenten hebben ook zelf 

maatregelen in de module aangedragen. De maatregelen die door de partijen het vaakst werden 

benoemd met ‘gemiddelde prioriteit’ en ‘hoge prioriteit’ zijn opgenomen in het 

contourendocument. Andere partijen die betrokken zijn bij het regionale SPV-proces (zoals politie 

en de Fietsersbond) zijn alleen in de bespreking van de concepten betrokken geweest. Hun rol in 

de uitvoering gaan we dit jaar gezamenlijk verder definiëren (zie hoofdstuk 3 van het 

contourendocument).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorontwikkeling  

Over de haalbaarheid en maatregelen we dit jaar binnen de regio in gesprek. Dat gaan we onder 

meer doen op basis van de risico-indicatoren, kostenkengetallen, verwachte financierings-

mogelijkheden, technische inpasbaarheid en draagvlak. In hoofdstuk 3 van het 

contourendocument zelf wordt dit uitgebreider toegelicht.  

Wat doen we ondertussen? 

Uiteraard wachten we niet met het treffen van maatregelen tot we definitieve regionale 

uitvoeringsprogramma’s hebben ontwikkeld. Ondertussen voeren de gezamenlijke partijen 

natuurlijk ook maatregelen uit om de verkeersveiligheid nu al te verbeteren. Denk hierbij aan 

lopende infrastructurele projecten op provinciaal en gemeentelijk areaal, verkeerseducatie aan 

scholieren, de cursussen voor veilig fietsen van oudere fietsers (Doortrappen) en pilots met de 

spaarpaal.  
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 In sommige regio’s zijn het er twaalf, omdat niet alle regiorisico’s in die regio’s als relevant voor de regio werden 

beschouwd.  

Figuur 1. Eerste tabblad van de 'oplossingenmodule' waarmee gemeenten en provincie de regionale prioriteiten 

hebben gesteld. 

Met opmerkingen [YS1]: Hier eventueel gemeente-

specifieke projecten uitlichten.   


