
 

 

 

 

Datum 

2 oktober 2020  

 

Onderwerp 

VNG inbreng AO verkeersveiligheid 8 oktober 

  

Geachte woordvoerders verkeer en mobiliteit, 

  

Op 8 oktober debatteert u over verkeersveiligheid. Daar staat onder het agendapunt ‘Voortgang 

uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’ de ‘Impulsregeling Verkeersveiligheid’ op de 

agenda. De VNG geeft graag haar mening over deze Impulsregeling, in de hoop dat u deze mee kunt 

nemen bij het debat over verkeersveiligheid. 

  

In 2019 zijn in Nederland 661 verkeersdoden gevallen. De meeste verkeersongelukken met dodelijke 

afloop vinden plaats op gemeentelijke wegen. Gemeenten hebben dan ook ongeveer 90% van alle 

wegen in beheer. Als wegbeheerders investeren gemeenten fors in verkeersveiligheid, maar ze 

kunnen dat niet zonder het Rijk. 

  

Impulsregeling is een groot succes 

Gemeenten zijn heel blij met het succes van de impulsregeling verkeersveiligheid. Gemeenten gaan 

daarmee aan de slag met een flink aantal maatregelen: er is maar liefst voor € 215 miljoen aan 

aanvragen ingediend. Er kan voor € 200 miljoen aan aanvragen worden gehonoreerd, waarmee in 

totaal voor €400 miljoen versneld wordt geïnvesteerd in de verbetering van de verkeersveiligheid. Dit 

geeft ook aan hoe belangrijk dit onderwerp voor gemeenten is en dat er commitment is, ook financieel, 

om de verkeersveiligheid te verbeteren. Gemeenten spannen zich in voor een forse vermindering van 

het aantal slachtoffers door een intensivering van maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid. 

Dat willen zij graag blijven doen. 

  

Ook op middellange termijn perspectief op financiering belangrijk 

De vraag naar de impulsregeling is groter dan het aanbod en het kabinet heeft € 100 miljoen naar 

voren gehaald om aan de extra vraag te kunnen voldoen. Dat is een zeer welkome stap. Nu willen 

gemeenten samen met het kabinet doorpakken om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren.  

  

Wij willen u verzoeken om: 

• De minister te vragen de subsidieregeling aan te vullen met € 100 miljoen, in plaats van alleen 

naar voren te halen uit het laatste jaar van de subsidieregeling. Dit bedrag moet worden 

toegevoegd als extra tranche. Alleen op die manier doen we recht aan het grote succes van 

de impulsregeling; 

• daarbij de rechtstreekse manier van subsidieverlening in stand te houden. Het stelt 

gemeenten in staat snel en efficiënt de broodnodige investeringen in verkeersveiligheid te 

doen. Vergeleken met het oude systeem van getrapte subsidieverlening ten behoeve van 

verkeersveiligheid is de directe impulsregeling veel effectiever.  



• de minister te vragen of zij het voorstaat deze aanpak voort te zetten met structureel geld op 

de lange termijn. Zo kunnen gemeenten eenvoudig en rechtstreeks subsidie aanvragen en 

daarmee in staat zijn om hun verkeer- en vervoerstaken (waaronder verkeersveiligheid) uit te 

voeren. 

 


