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Samenvatting 
 
Het aantal doden en ernstig gewonden als gevolg van verkeersongevallen ligt boven het 
streefcijfer dat is opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 (maximaal 500 
doden en 10.600 ernstig gewonden in 2020). Het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en 
de stadsregio’s (SkVV) hebben zich aan het Strategisch Plan gecommitteerd. 
In 2011 vielen 661 doden en ongeveer 20.000 ernstig gewonden in het verkeer. Het aantal 
verkeersdoden in 2012 is licht teruggelopen naar 650, het aantal ernstig gewonden in 2012 is nu 
(september 2013) nog niet bekend. 
 
Alle partijen hebben in 2011 toegezegd een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het 
aantal doden en ernstig gewonden. Vooral het verkeersveiligheidsbeleid gericht op jongeren, 
ouderen en fietsers heeft een extra impuls nodig. De afspraken met daaraan gekoppeld 23 
maatregelen zijn opgenomen in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. 
 
De groep fietsers maakt ongeveer 30% uit van het aantal verkeersdoden en meer dan 50% van 
het aantal ernstig gewonden. Ongelukken met fietsers doen zich hoofdzakelijk voor op het lokale 
wegennet. Daarom is één van de maatregelen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Gemeenten 
stellen een lokale aanpak veilig fietsen op.  
 
Door middel van deze Ledenbrief willen wij u nader informeren over de beschikbaarheid van de 
Modelaanpak Veilig Fietsen. De Modelaanpak biedt gemeenten handvatten om een aanpak op te 
stellen of bestaand beleid te versterken, afhankelijk van de lokale ambitie, met als doelstelling het 
aantal verkeersdoden en ernstig gewonden onder (oudere) fietsers terug te dringen. De eventuele 
extra inzet kan van invloed zijn op de gemeentelijke begrotingen van 2014 en 2015, daarom 
adviseren wij u hier, bij de voorbereiding op de begrotingen, rekening mee te houden. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
In 2012 kwamen 200 fietsers om het leven als gevolg van een verkeersongeluk, bijna 30% van het 
totaal aantal verkeersdoden (650). Het totaal aantal ernstige verkeersgewonden over 2012 is op 
dit moment nog niet bekend, maar dat aantal neemt vanaf 2006 jaarlijks toe tot ongeveer 20.000 in 
2011. Uit de registratie van ernstig verkeersgewonden in de Landelijke Medische Registratie blijkt 
dat vooral ongevallen met fietsers en ouderen in aantal blijven toenemen. Meer dan de helft van 
het aantal ernstig gewonden in 2011 was een fietser. Bij deze (veelal enkelvoudige) ongevallen 
wordt de politie vaak niet ter plaatse geroepen.  
 
Het stijgend aantal ernstig gewonden en het groot aantal verkeersdoden was in 2012 aanleiding 
om de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid vast te stellen. De maatregelen in de Beleidsimpuls zijn 
gericht op het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren, ouderen en 
fietsers.  
 
Door middel van deze Ledenbrief willen wij u nader informeren over de beschikbaarheid van de 
Modelaanpak Veilig Fietsen. De Modelaanpak biedt handvatten om, op basis van de lokale 
ambitie, een aanpak op te stellen of bestaand beleid te versterken met als doelstelling het aantal 
verkeersdoden en ernstig gewonden onder (oudere) fietsers terug te dringen. 
 
Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 
De Beleidsimpuls Verkeersveiligheid kent 23 maatregelen gericht op gedrag en infrastructuur om 
de verkeersveiligheid te verbeteren. De focus ligt op de risicogroepen ouderen en fietsers. 
De meeste ongevallen met fietsers vinden plaats op lokale wegen, daarom vervullen gemeenten 
een belangrijke rol bij het verbeteren van de fietsveiligheid. In de Beleidsimpuls is opgenomen dat 
gemeenten eind 2013 de lokale verkeersveiligheidsknelpunten voor (oudere) fietsers in kaart 
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brengen (als dit nog niet is gebeurd) en hiervoor een verbeteraanpak opstellen met maatregelen 
gericht op gedrag en/of en infrastructuur, lokale aanpak veilig fietsen. 
 
Modelaanpak Veilig Fietsen 
Om gemeenten te helpen bij het opstellen van een lokale aanpak of om de bestaande aanpak 
tegen het licht te houden en deze, afhankelijk van de lokale ambitie, te versterken is de 
Modelaanpak Veilig Fietsen opgesteld. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
het Fietsberaad zijn praktische handvatten geformuleerd om lokale verkeersveiligheidsknelpunten 
voor fietsers in beeld te brengen. De Modelaanpak helpt bij het maken van keuzes voor passende 
veiligheidsmaatregelen en om de maatregelen zo efficiënt mogelijk en tegen geringe kosten uit te 
voeren. De Modelaanpak is tevens een wegwijzer naar bruikbare informatie zoals best-practices 
en samenwerkingspartners om de lokale aanpak op te stellen en uit te voeren.  
 
De modelaanpak onderscheidt 3 fasen. De eerste fase is gericht op het opstellen van een 
kadernotitie, waarin de urgentie van het probleem, de specifieke kenmerken van de gemeente en 
de doelgroepen aan de orde komen. In de tweede fase wordt de kadernotitie verder uitgewerkt 
met de samenwerkingspartners en kan men een maatregelenmix opstellen gericht op gedrag en/of 
infrastructuur. Fase 3 vervolgt met het opstellen van een beleids – en uitvoeringsplan waarin de 
organisatie, de financiering en de monitoring aan de orde komen.  
 
Naast de Modelaanpak, een praktisch instrument voor gemeentelijke beleidsmakers, is er een 
bestuurlijke brochure opgesteld Aan de slag met veilig fietsen. Hierin is een stappenplan 
opgenomen om tot uitvoering en inbedding van fietsveiligheid in lokaal beleid te komen. 
 
Ambassadeurs Veilig Fietsen 
Minister Schultz heeft de burgemeesters van Franekeradeel, Oldambt, Dronten, Helmond, 
Amersfoort, Delft en Zoetermeer gevraagd en bereid gevonden om als ambassadeur op te treden 
om de lokale fietsveiligheid en het gebruik van de Modelaanpak te stimuleren. De ambassadeurs 
zullen op het Nationaal Fietscongres op 21 november in Helmond aandacht schenken aan de 
voortgang en de successen van gemeenten bij het verbeteren van de fietsveiligheid. 
 
Webtool veilig fietsen 
Het Fietsberaad biedt gemeenten via de kennisbank ‘Veilig Fietsen’ informatie op maat over de 
lokale aanpak veilig fietsen. De Modelaanpak Veilig Fietsen, kerncijfers van gemeenten, 
succesvolle bestaande maatregelen van (andere) gemeenten en contactgegevens van regionale 
verkeersveiligheidscoördinatoren zijn hier te vinden. Met behulp van een webtool is het mogelijk 
om de locaties van de geregistreerde ongevallen op een kaart in te zien. De webtool werkt ook als 
monitoringsinstrument voor het Ministerie van I&M en de VNG. Door middel van de webtool 
kunnen andere gemeenten en ook inwoners de lokale aanpak inzien. De webtool heeft dus naast 
een databank functie ook een (beperkte) benchmark functie. 
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Registratie verkeersongevallen 
De cijfers van ernstig gewonden worden bepaald volgens een door de SWOV ontwikkelde 
methodiek op basis van gegevens uit de politieregistratie en ziekenhuis-administratie. Voor 
gemeenten en andere wegbeheerders zijn de cijfers van belang om gevaarlijke situaties met 
gerichte acties aan te pakken. Door de teruglopende registratie van verkeersongevallen door de 
politie is het voor wegbeheerders moeilijker geworden om adequaat in te grijpen in die situaties. 
 
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 30 januari 2013 in een Algemeen Overleg 
met de Tweede Kamer toegezegd dat de politie vanaf 1 april 2013 basiskenmerken, zoals locatie 
en vervoerwijze, gaat registreren van alle ongevallen waar zij ter plaatse komt; dit naast de 
Processen Verbaal die zij opmaakt bij ernstige ongevallen. De politieregistratie is hiermee eind 
2013 volledig op orde. Het ministerie van I&M verkent nu samen met het RIVM, de SWOV en 
Rijkswaterstaat ook de mogelijkheden van aanvullende informatie vanuit de ambulancediensten, 
dit binnen de kaders van privacy. 
 
Advies aan gemeenten 
Om het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden onder (oudere) fietsers terug te dringen 
adviseren wij om aan de hand van de Modelaanpak Veilig Fietsen en de lokale ambitie een lokale 
aanpak op te stellen of het huidig beleid te versterken. Samen met het Rijk en het Fietsberaad, 
biedt de VNG gemeenten vier instrumenten ter ondersteuning bij het opstellen van de aanpak: 

- Modelaanpak Veilig Fietsen 
- Bestuurlijke brochure ‘Modelaanpak’ 
- Rapport best-practices in NL gemeenten in 2012 
- Webtool van Fietsberaad. 

De eventuele extra inzet kan van invloed zijn op de gemeentelijke begrotingen van 2014 en 2015, 
daarom adviseren wij u hier, bij de voorbereiding op de begrotingen, rekening mee te houden. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
  
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 




