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Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 

Door het SWOV zijn een aantal documenten opgesteld over de verkeersveiligheid in Nederland.  

In de Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 wordt aangegeven dat een behoorlijke slag is 

gemaakt voor wat betreft de Lokale aanpak veilig fietsen, één van de belangrijkste acties uit de 

Beleidsimpuls. Wij zijn verheugd te zien dat de inzet van gemeenten op dit gebied, terug te lezen is in 

de cijfers over verkeersveiligheid.  

Daarnaast is het rapport “Opschakelen naar meer verkeersveiligheid” opgesteld. Dit rapport geeft aan 

dat aanvullende maatregelen nodig zijn, om de gezamenlijke doelstellingen voor het aantal 

verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2020 te kunnen halen. Wij hebben dit rapport met 

interesse gelezen.  

Verkeersveiligheid is voor gemeenten een belangrijk beleidsveld. Daarom nemen gemeenten al vele 

jaren diverse maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de wegen in gemeentelijk 

beheer. Uiteraard zijn de Nederlandse gemeenten bereid zich te blijven inspannen om de 

gezamenlijke doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid te halen.   

Opschakel-scenario’s 

Het SWOV-rapport noemt een viertal “opschakel-scenario’s”. Alleen bij scenario 4 is er een reële kans 

op het halen van beide streefaantallen, op voorwaarde dat alle 18 maatregelen uitgevoerd worden. 

Onze leden hebben een aantal kanttekeningen bij de maatregelen in dit scenario. Het vinden van een 

oplossing voor deze kanttekeningen is noodzakelijk om uitvoer van dit scenario mogelijk te maken.  

De uitvoering van de meer infrastructureel gerelateerde maatregelen uit het rapport is een kostbare 

zaak. Door het meenemen van een aanpassing van infrastructuur bij het geplande groot onderhoud, 

kan wellicht een beperking van kosten mogelijk zijn. Maar dan zullen de maatregelen niet vóór 2020 

zijn uitgevoerd.  
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Daarnaast zijn de te nemen maatregelen waarschijnlijk ingrijpender, dan de werkzaamheden 

waarvoor gemeenten geld op de begroting hebben gereserveerd. Het SWOV geeft in het rapport naar 

onze mening terecht aan, dat een politieke discussie noodzakelijk is over de mogelijkheid van 

uitvoering van de voorgestelde maatregelen en/of over de financiering van de benodigde maatregelen. 

Daarbij is het naar onze mening van belang dat ambities en middelen op het gebied van 

verkeersveiligheid met elkaar in lijn zijn.  

 

Om het uitvoeren van infrastructurele maatregelen mogelijk te maken, zou naar onze mening een 

nieuwe subsidieregeling, zoals het Startprogramma Duurzaam Veilig, wenselijk zijn. In het verleden 

hebben alle gemeenten aan dit Startprogramma deelgenomen en was een doeluitkering beschikbaar 

specifiek voor maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Het vinden van een kostendrager 

hiervoor is niet eenvoudig. Een mogelijkheid zou zijn om het gedeelte van het  BDU-budget, dat 

bestemd is voor de uitvoering van lokale verkeers- en vervoertaken, naar het Gemeentefonds over te 

hevelen. Mogelijk zou ook gekeken kunnen worden naar budget dat, als gevolg van een verbeterde 

verkeersveiligheid, niet nodig is voor de behandeling van verkeersgewonden en/of uitkeringen voor 

(deels)arbeidsongeschikten.  

 

Fietsveiligheid 

De veiligheid van fietsers is een buitengewoon actueel thema voor gemeenten vanwege de stijging 

van het aantal slachtoffers en de vergrijzing. De VNG heeft met het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu een convenant gesloten over de Lokale aanpak veilig fietsen. Een aanpak waarin een achttal 

ambassadeurs in hun regio aan de slag zijn. De eerste resultaten op bestuurlijk niveau zijn er, maar er 

blijken ook obstakels die de verdere uitrol belemmeren. Wij willen inzetten op een extra gemeentelijke 

inzet in het kader van de lokale aanpak veilig fietsen. Daarbij is behoefte aan een goed inzicht in 

eenduidige data, waarop goed beleid geformuleerd kan worden.  

 

Gemeenten zijn als lokale wegbeheerders in het kader van Lokale aanpak veilig fietsen volop bezig 

met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de fietspaden. Daarbij is continu aandacht voor een 

logische en goede inrichting van wegen en fietspaden, daarbij ondersteund door het CROW. Op 

sommige punten worden gemeenten echter geconfronteerd met fysieke belemmeringen om 

maatregelen uit te voeren. In de gebouwde omgeving is de fysiek beschikbare ruimte beperkt en is er 

soms onvoldoende ruimte beschikbaar om wegen en/of fietspaden anders in te richten. Dit beïnvloedt 

de uitvoering van de genoemde maatregel.  

 

De toename van het fietsgebruik heeft gevolgen voor een veilig ontwerp van fietsinfrastructuur. Door 

het toenemende fietsgebruik raken onze fietspaden soms overvol. Hier en daar is zelfs al sprake van 

‘fietsfiles’. Dit probleem doet zich voor op de kruispunten waar wachttijden oplopen en op wegvakken 

waarbij niet elke fietser zijn eigen optimale/comfortabele snelheid kan rijden, omdat er geen 

inhaalruimte beschikbaar is. De VNG bepleit een gerichte impuls om de fietsveiligheid op dergelijke 

plaatsen aan te kunnen pakken.  

Daarnaast zijn handhaving en sturing op gedrag noodzakelijk om de infrastructurele maatregelen 

optimaal te laten functioneren. Een betere organisatie en afstemming op het gebied van handhaving 

op verkeersregels is naar onze mening essentieel. 

 

Ten aanzien van het toevoegen van openbare verlichting vragen wij ons af, of dit inderdaad voldoende 

extra veiligheid zal opleveren. Binnen de bebouwde kom zijn de wegen naar onze mening veelal 

voldoende verlicht. Buiten de bebouwde kom is het toevoegen van extra openbare verlichting een erg 

kostbare maatregel. Wij vragen ons af in hoeverre het toevoegen van extra verlichting past in de 
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beleidsuitgangspunten van een duurzaam beleid en het tegengaan van lichtvervuiling. 

 

Ontbrekende maatregelen 

In het rapport missen wij een aantal maatregelen, die naar mening van de lokale wegbeheerders ook 

een positief effect kunnen hebben op het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden. Te 

denken valt dan aan maatregelen op het gebied van educatie en communicatie of maatregelen 

specifiek gericht op oudere fietsers. Maar ook valt te denken aan aanvullende maatregelen voor 

(brom- en snor)fietsers, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen, waardoor deze weggebruikers zich 

beter op de verkeerssituatie kunnen concentreren.  

 

Daarnaast is naar onze mening het scheiden van snelle en langzame tweewielers binnen de 

bebouwde kom een maatregel die effect zou kunnen hebben.  

In onze brief van 17 december 2014 hebben wij aangegeven behoefte te hebben aan robuuste 

wetgeving, die een consistent antwoord vormt, op de steeds nieuwe ontwikkelingen die op en rondom 

het fietspad plaatsvinden. Wij hebben u geadviseerd om de maximumsnelheid te koppelen aan het 

gebruik van het fietspad, in plaats van aan het soort voertuig. De snelheid waarmee gereden wordt, 

zou naar mening van de lokale wegbeheerders het criterium moeten zijn om de plaats op de weg te 

bepalen. Door de regelgeving vanuit deze optiek te benaderen, worden regels ontwikkeld die voor alle 

nieuwe ontwikkelingen op en rond het fietspad toepasbaar zijn. Tevens hebben wij u geadviseerd een 

maximumsnelheid voor (brom)fietspaden via landelijke wetgeving in te voeren. Wij verzoeken u dit 

advies mee te wegen bij de afweging rondom het “opschakel-rapport”.  

 

Handhaving 

Bij diverse maatregelen wordt aangegeven dat een betere handhaving van de bestaande regelgeving 

een positief effect kan hebben, bijvoorbeeld bij snelheidshandhaving, helmplicht, voeren van 

verlichting bij fietsers, handhaving op alcohol in het verkeer et cetera. Om deze handhaving uit te 

voeren, wordt in het rapport met name verwezen naar de gemeentelijke boa’s.  

 

Onze leden zijn bereid te onderzoeken voor welke aspecten van de wetgeving op het gebied van 

verkeersveiligheid de gemeentelijke boa’s een rol kunnen spelen bij de handhaving, of dat wellicht een 

andere partij daarvoor het meest geschikt is. Bij de begrotingsbehandeling in 2014 is de PV-

vergoeding voor gemeenten komen te vervallen. Een herinvoering van deze PV-vergoeding is een 

voorwaarde voor uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke boa’s. Ook wijzen wij op de 

mogelijkheid van invoering van de “bestuurlijke boete” bij verkeershandhaving voor boa’s van 

gemeenten.  

 

Conclusie  

Het rapport “Opschakelen naar meer verkeersveiligheid” geeft inzicht in mogelijke  maatregelen die 

genomen kunnen worden om de gezamenlijke doelstelling voor verkeersdoden en ernstig 

verkeersgewonden in 2020 te kunnen halen. Het rapport geeft duidelijk aan dat een integrale 

uitvoering van alle maatregelen noodzakelijk is om de doelstellingen te kunnen halen.  

 

Zoals eerder aangegeven is verkeersveiligheid voor gemeenten als lokale wegbeheerder, een 

belangrijk beleidsveld. Wij zijn bereid ons, gezamenlijk met de andere wegbeheerders in Nederland, in 

te spannen om de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid te halen, op 

voorwaarde dat voor gemeenten een passend budget beschikbaar komt om uitvoering te geven aan 

de vooral infrastructuur gerelateerde maatregelen uit het SWOV-rapport en een eventuele uitbreiding 

van handhaving door gemeentelijke boa’s op een goede manier, ook financieel, wordt geregeld. 
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Wij zijn van mening dat een aantal aanvullende maatregelen mogelijk zijn, die een positief effect 

kunnen hebben op de verkeersveiligheid, zoals gedragsbeïnvloeding, educatie, communicatie en 

invoering van een maximum snelheid op fietspaden. Het effect van deze maatregelen is wellicht 

vooraf niet volledig aantoonbaar, maar dit betekent naar onze mening niet, dat ze niet genoemd 

moeten worden. Wij zijn van mening dat het alsnog meewegen van deze maatregelen noodzakelijk is 

in het zoeken naar mogelijkheden om de gezamenlijke doelstelling te halen.  

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  




