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MANAGEMENTSAMENVATTING
Aanleiding
CROW-KpVV constateert dat binnen het thema verkeersveiligheid de handhaving een belangrijk
gespreksonderwerp is. Eén van de aandachtspunten is de aansluiting van de bestuurskolom op de
verkeerskolom. Met andere woorden, in hoeverre is er afstemming tussen de burgemeester die zitting heeft
in de lokale driehoek (waar hij/zij samen met de politie en het Openbaar Ministerie de inzet van de
(verkeers)handhaving bepaalt) met de wethouder die verkeer in portefeuille heeft?
In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 wordt geschreven dat er meer structurele aandacht en
samenwerking moet komen tussen overheden. Hierdoor kan de verkeersveiligheid verbeterd worden. Niet
alleen de samenwerking tussen overheden als gemeente, politie, provincie en Openbaar Ministerie (OM) is
daarbij van belang, maar ook de samenwerking binnen deze organisaties zelf. Ook de prioriteitstelling op
het onderwerp kan van belang zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar al te vaak blijkt in de
praktijk dat deze organisaties andere prioriteiten gesteld hebben waardoor de verkeersveiligheid en de
daarmee ook verkeershandhaving onder druk komen te staan.
Beantwoording onderzoeksvragen
De doelstelling van dit project was om de verkeersveiligheid en daarbinnen de verkeershandhaving op een
hoger niveau te brengen door een betere samenwerking te stimuleren tussen de bestuurs- en de
verkeerskolom. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de integrale verkeersveiligheid en in het bijzonder
verkeershandhaving wordt opgenomen in de diverse beleids- en handhavingsplannen van politie en
gemeenten.
Hiervoor hebben we de volgende onderzoekvraag geformuleerd:
Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor een goede samenwerking tussen de bestuurs(openbare orde en veiligheid) en de verkeerskolom, zowel ambtelijk als bestuurlijk?
Het
•
•
•

onderzoek is uitgevoerd in drie fasen:
Fase 1: Bureauonderzoek
Fase 2: Veldonderzoek
Fase 3: Analyse en rapportage.

Een uitgebreidere omschrijving van de onderzoeksactiviteiten is opgenomen in hoofdstuk 1.
Het antwoord op de onderzoeksvraag is samen te vatten in de volgende zes aanbevelingen:

Aanbeveling 1: SAMENWERKEN? EERST DE BASIS OP ORDE!
Om verkeersveiligheid en daarbinnen verkeershandhaving op een hoger niveau te brengen is het
noodzakelijk dat in ieder geval de desbetreffende beleidsambtenaren op lokaal niveau elkaar weten te
vinden. De eerste aanbeveling is dan ook om in elke gemeente een overleg te creëren waar zowel de
politie als de ambtenaren van verkeer en vervoer en van openbare orde en veiligheid bij elkaar aan tafel
zitten. Dit kan bijvoorbeeld één keer per kwartaal plaatsvinden zoals dat in één van de werksessies
geopperd werd. Deze aanbeveling sluit aan bij de aanbeveling zoals gedaan in de Notitie
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Verkeershandhaving van het Kennisnetwerk SPV om juist ook het informele overleg meer vorm te geven.
Samenwerking is een randvoorwaarde om verder vorm te kunnen geven aan planvorming. Samenwerking
zorgt voor meer eigenaarschap en helpt om van beleid (planvorming) naar uitvoering te komen. Het
instellen van bijvoorbeeld een kwartaaloverleg biedt de mogelijkheid om onder andere invulling te geven
aan risicogestuurd werken, integrale afstemming te krijgen van de 3E’s, agendasettend te zijn voor de
lokale driehoek en afstemming te vinden met de regio/provincie.

Aanbeveling 2: BRENG DE LOKALE DRIEHOEK IN POSITIE
De tweede aanbeveling volgt logischerwijs uit de eerste aanbeveling om een ambtelijk kwartaaloverleg in
te voeren. Het ambtelijk kwartaaloverleg kan de punten die aan de driehoek voorgelegd moeten worden
voorbereiden. Uit de werksessies werd geopperd om het thema verkeer een vast onderwerp te maken in
de driehoek. Dat biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om het lokale handhavingsplan hier in te brengen en
in de driehoek goed te laten keuren. Zo komt er een duidelijke aansturing vanuit de driehoek op basis van
informatie vanuit de gemeente, politie (basisteam én Team Verkeer) en provincie. Van daaruit zou er ook
meer duidelijkheid kunnen ontstaan over de rol en afstemming van de verschillende bestuurders, de
ambtenaren en de gemeenteraad. Stimuleer bijvoorbeeld dat verkeerswethouders met hun burgemeester
over verkeersveiligheid in gesprek gaan om zo de urgentie hiervan te onderstrepen. Meer aandacht voor
verkeersveiligheid leidt zo ook tot meer aandacht voor verkeershandhaving.

Aanbeveling 3: ZORG VOOR ÉÉN HANDHAVINGSOVERLEG OP REGIONAAL NIVEAU
Op regionaal niveau lopen de bestuurskolom van de burgemeesters en de verkeerskolom van de
wethouders verkeer langs elkaar heen. Zij komen elkaar op regionaal niveau niet tegen. Weliswaar zijn er
in de drie noordelijke provincies bestuurlijke overleggen die gaan over verkeersveiligheid, maar de
aansluiting met verkeershandhaving wordt daar nog onvoldoende gelegd. Derhalve is de derde aanbeveling
gericht op het inrichten van één handhavingsoverleg op regionaal niveau. Dit overleg hoeft niet een extra
overleg te zijn, maar zou kunnen worden geïntegreerd in een reeds bestaand bestuurlijk provinciaal
overleg waar de wethouders verkeer samenkomen.
Het
•
•
•
•

instellen van één handhavingsoverleg kan bij de volgende punten helpen:
Betere afstemming tussen de wegbeheerders
Betere informatiegestuurde handhaving
Betere aansluiting bij de lokale driehoeken
Aansluiting van OM en politie.

Aanbeveling 4: GEBRUIK DATA OM DE SAMENWERKING TE VERSTERKEN
De vierde aanbeveling is om meer gegevens en data van diverse bronnen naast elkaar te leggen. Door dit
te doen ontstaat beter inzicht waar de kansen en de risico’s liggen. Doordat de afdelingen verkeer en
vervoer en openbare orde en veiligheid binnen de gemeente nauwelijks overleg hebben, missen zij ook
informatie van elkaar. Zo kunnen de objectieve gegevens uit STAR- en BLIQ-rapportages van bureau VIA en
andere systemen van verkeersveiligheid goed aansluiten bij subjectieve gegevens uit bijvoorbeeld de
Veiligheidsmonitor. Het verbinden van objectieve en subjectieve data laat zien dat risico-gestuurd werken
hand in hand kan gaan met belevingsaspecten rondom verkeersveiligheid en -handhaving. Dat zorgt voor
een congruenter probleembesef en helpt om discussies in de uitvoering te voorkomen. Die zijn immers al
in eerder stadium afgetikt; de activiteiten en interventies zijn op basis van een gedeelde analyse met
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elkaar bepaald. Hoe dit vorm kan worden gegeven, vraagt nog wat denkkracht. Het is in ieder geval van
belang om het stevig mee te pakken in de drie E’s.

Aanbeveling 5: ZORG VOOR AFSTEMMING VAN DE VERSCHILLENDE BELEIDSPLANNEN
Om verkeersveiligheid en daarbinnen de verkeershandhaving meer coherent en integraal aan te pakken is
het verstandig om het onderwerp vanuit de verschillende beleidsplannen – GVVP, IVP en Handhavingsplan
Verkeer - aan elkaar te koppelen. Om te komen tot een betere afstemming tussen de plannen is
samenwerking tussen de afdelingen verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid en de politie een
belangrijke voorwaarde, zoals ook al uiteengezet is in de eerste aanbeveling.
Het GVVP, het IVP en het handhavingsplan van de politie zijn drie verschillende plannen die elk vanuit een
ander perspectief naar de werkelijkheid kijken. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om afstemming
tussen deze drie plannen te zoeken en elkaar te vinden in het denken vanuit risico’s. Afstemmen is meer
dan elkaar vertellen wat eenieder afzonderlijk doet. Het gaat er ook om dat de plannen in elkaar
overlopen. Samen kunnen de plannen een cohesief geheel vormen. Uiteindelijk worden de gemeentelijke
beleidsplannen inclusief financiën in de gemeenteraden vastgesteld. Zorg er daarom voor dat elke
gemeenteraad goed is aangesloten bij verkeersveiligheid door bijvoorbeeld jaarlijks een
themabijeenkomst te organiseren over verkeersveiligheid in aanwezigheid van de burgemeester, de
wethouder verkeer én de politie en het OM.

Aanbeveling 6: BLIJF TE ALLEN TIJDE DE URGENTIE DUIDEN
Het aantal verkeersslachtoffers blijft onverminderd hoog in Nederland. De urgentie hiervan wordt niet
door iedereen gezien en dus ook niet altijd op regionaal en lokaal niveau. Het SPV probeert hier het
verschil te maken. De laatste aanbeveling in dit onderzoek is dan ook om te zorgen dat de urgentie hoog
blijft. Dat is niet eenvoudig aangezien lokaal het aantal verkeersongevallen vaak laag isk.
Door verkeersveiligheid en -handhaving lokaal en regionaal goed te verankeren (zie aanbevelingen 1, 2 en
3) zal het onderwerp ook vaker voorbij komen bij de bestuurders en de ambtenaren. Als het vervolgens
ook wordt opgenomen in de verschillende beleidsplannen (in afstemming met de gemeenteraad) dan krijgt
verkeersveiligheid veel meer aandacht dan het tot dusver zou hebben gekregen. Hopelijk zorgt aandacht
voor meer prioriteit.
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1

INLEIDING

1.1

AANLEIDING

CROW-KpVV constateert dat binnen het thema verkeersveiligheid de handhaving een belangrijk
gespreksonderwerp is. Eén van de aandachtspunten is de aansluiting van de bestuurskolom op de
verkeerskolom. Met andere woorden, in hoeverre is er afstemming tussen de burgemeester die zitting heeft
in de lokale driehoek (waar hij/zij samen met de politie en het Openbaar Ministerie de inzet van de
(verkeers)handhaving bepaalt) met de wethouder die verkeer in portefeuille heeft? Dat deze afstemming
niet optimaal is, blijkt ook uit de opbrengsten van de in 2019 gehouden regiobijeenkomsten over het
Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV).
Ook het CCV constateerde al eerder dat de samenwerking tussen de bestuurskolom en de verkeerskolom niet
optimaal is. Het CCV voerde in het eerste kwartaal van 2019 een quick-scan uit onder een viertal Friese
gemeenten (zie bijlage 4). Hieruit blijkt dat binnen de eigen gemeentelijke organisatie de afdelingen
Verkeer en Openbare Orde en Veiligheid elkaar niet tot nauwelijks weten te vinden. Integrale afstemming
over hoe de verkeersveiligheid te handhaven, is er niet. Dat is een gemiste kans: Juist door samen analyses
te maken, wordt de inzet van handhaving efficiënter een effectiever opgepakt. Ook binnen de plannen van
deze afdelingen is er nauwelijks plaats voor integraliteit. Het komt voor dat verkeersveiligheid zelfs niet is
opgenomen in de integrale veiligheidsplannen.
In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 wordt geschreven dat er meer structurele aandacht en
samenwerking moet komen tussen overheden. Hierdoor kan de verkeersveiligheid verbeterd worden. Niet
alleen de samenwerking tussen overheden als gemeente, politie, provincie en Openbaar Ministerie (OM) is
daarbij van belang, maar ook de samenwerking binnen deze organisaties zelf, zoals wij al eerder binnen de
vier Friese gemeenten constateerden. Ook de prioriteitstelling op het onderwerp kan van belang zijn om de
verkeersveiligheid en de handhaving te verbeteren. Maar al te vaak blijkt in de praktijk dat deze
organisaties andere prioriteiten gesteld hebben waardoor de verkeersveiligheid en daarbinnen de
handhaving onder druk komen te staan.
Vanwege de huidige druk op verkeershandhaving en de ervaringen van het CCV uit eerder onderzoek heeft
CROW-KpVV besloten een vervolgonderzoek te laten doen door het CCV en daar Noord-Nederland als
pilotgebied voor te kiezen. De keuze voor dit laatste zat vooral in het feit dat er veel energie was bij de
politie in het Noorden om meer datagestuurd samen te werken in de verkeershandhaving.

1.2

DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN

De doelstelling van dit project was om de verkeersveiligheid en daarbinnen de verkeershandhaving op een
hoger niveau te brengen door een betere samenwerking te stimuleren tussen de bestuurs- en de
verkeerskolom. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de integrale verkeersveiligheid en in het bijzonder
verkeershandhaving wordt opgenomen in de diverse beleids- en handhavingsplannen van politie en
gemeenten.
Hiervoor hebben we de volgende onderzoekvraag geformuleerd:
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Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor een goede samenwerking tussen de bestuurs(openbare orde en veiligheid) en de verkeerskolom, zowel ambtelijk als bestuurlijk?
De nadruk lag daarbij op het inventariseren van kansen voor een optimale samenwerking tussen gemeente
en het politie basisteam met betrekking tot verkeershandhaving.
Het betrof ook een inschatting van kansen en mogelijkheden hoe verkeersveiligheid en verkeershandhaving
integraal kan worden opgenomen in de diverse beleids- en handhavingsplannen van politie en gemeenten.
Feitelijk ging het daarbij om kansen en mogelijkheden om het integrale aspect van verkeersveiligheid en
verkeershandhaving te versterken binnen gemeenten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het op andere
wijze prioriteren of ‘framen‘ van verkeersveiligheid en daarbinnen de verkeershandhaving binnen de
sectoren/domeinen van de gemeenten.

1.3

WERKWIJZE

Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd en kende de volgende activiteiten:
-

Fase 1: Bureauonderzoek
Fase 2: Veldonderzoek
Fase 3: Analyse en rapportage.

1.3.1 FASE 1: BUREAUONDERZOEK
Het CCV ging eerst na hoe verkeersveiligheid geborgd is bij de regionale eenheid van de politie in NoordNederland, de drie noordelijke provincies (Friesland, Drenthe en Groningen), het OM en eventuele andere
organisaties. Ook is gekeken naar de plannen, rol en taak van de basisteams van de politie en de
gemeenten.
•
•
•
•

Welke plannen? (Welke plannen - en op welk niveau - liggen ten grondslag aan verkeersveiligheid ?
Welke data en/of informatie wordt hiervoor gebruikt?)
Wie beslist? (Waar ligt de beslissingsbevoegdheid om iets te gaan doen op verkeersveiligheid)
Wie doet de uitvoering? (Denk hierbij aan de politie, maar ook de gemeentelijke boa’s)
Welke knelpunten ondervindt men bij het gehele proces van beleidsvorming, totstandkoming en
uitvoering?

Het bureauonderzoek is gedaan door bestudering van verkregen rapporten en plannen van de betreffende
organisaties. Ook zijn diverse professionals uit deze organisaties gebeld om de informatie uit de rapporten
te kunnen duiden. Het bureauonderzoek is te beschouwen als de theoretische onderbouwing hoe formeel
wordt gekeken naar de totstandkoming en uitvoering van verkeersveiligheid met het accent op handhaving.
Het bureauonderzoek (bijlage 1 t/m 3) vormde de opmaat naar het veldonderzoek. De input uit het
bureauonderzoek is meegenomen in de voorbereiding van de werksessies; zie paragraaf 1.3.2.
1.3.2 FASE 2: VELDONDERZOEK
Op basis van de inzichten uit het bureauonderzoek is het CCV bij een drietal gemeenten in Noord-Nederland
(Assen, Westerkwartier en Ooststellingwerf) nagegaan hoe het proces van verkeersveiligheid en daarbinnen
verkeershandhaving in de praktijk loopt. In een interactieve werksessie is met de betrokkenen vanuit de
gemeente, politie, provincie en OM met elkaar randvoorwaarden voor het ideale proces uitgewerkt en zijn
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daar concrete activiteiten aan verbonden. Gevraagd is hoe de processen lopen, welke data wordt gebruikt,
hoe de samenwerking (intern en extern) en afstemming gaat, waar de knelpunten liggen, et cetera.
1.3.3 FASE 3: ANALYSE EN RAPPORTAGE
De rapportages uit zowel het bureauonderzoek als het veldonderzoek zijn samengepakt in dit rapport
(respectievelijk bijlage 1 t/m 3 en hoofdstuk 2). Van hieruit worden aanbevelingen gedaan (hoofdstuk 3).
Daarin wordt ook een relatie gelegd met de Notitie Verkeershandhaving van het Kennisnetwerk SPV.

1.4

KLANKBORDGROEP

Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep namen de volgende personen
deel (in alfabetische volgorde):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Charlotte Bax (SWOV)
Paul Broer (Nationale Politie)
Giedo Donkers (VIA Software)
Anne-Karien van den Heuvel (Ministerie van IenW)
Eric de Kievit (CROW)
Foppe Koen (Provincie Drenthe)
Harry Mencke (OM)
Sipke van der Meulen (Provincie Friesland)
Ingrid Okhuijsen (Provincie Utrecht)
Wilma Slinger (CROW)
Esther Veldkamp (CVOM)
Arjan van der Zwaag (Provincie Groningen)
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2

VELDONDERZOEK

Op basis van de inzichten uit het bureauonderzoek (bijlage 1 t/m 3) is bij drie gemeenten in NoordNederland (Assen, Westerkwartier en Ooststellingwerf) nagegaan hoe het proces rondom verkeersveiligheid
en verkeershandhaving in de praktijk loopt. In een interactieve werksessie is met de betrokkenen vanuit de
gemeente (beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer, adviseur Openbare Orde en Veiligheid) politie
(medewerker van de Nationale Politie met het taakaccent Verkeer), provincie (secretaris van het Verkeersen Vervoersberaad) en het Openbaar Ministerie (beleidsadviseur) met elkaar gesproken over de huidige
knelpunten en hoe zij dat graag anders zien voor de nabije toekomst. De sessies zijn ingericht op de leest
van ‘action learning’: de deelnemers zijn tijdens de sessie in de actiestand gezet om ook ná de sessie er met
elkaar, vanuit een gedeelde ambitie op verkeersveiligheid en -handhaving, door te gaan.
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de werksessies en worden conclusies getrokken als het gaat om
de ‘governance’, ‘samenwerking’ en ‘planvorming’.
De bedoeling was om bij elke gemeente langs te gaan en op locatie het gesprek te voeren. Na één
werksessie gehouden te hebben op 4 maart in de gemeente Westerkwartier, brak de coronacrisis uit.
Hierdoor was het niet meer mogelijk om fysiek aanwezig te zijn in de twee andere gemeenten. Uiteindelijk
is besloten om de twee andere werksessies via videobelverbinding te organiseren, namelijk op 15 april voor
Ooststellingwerf en 20 mei voor Assen. Dit vroeg wat aanpassingsvermogen van zowel de gespreksleiders als
de deelnemers. Met name het interactieve karakter van de werksessies is via een videobelverbinding
lastiger te organiseren. Toch is het gelukt om met deze beperkingen de werksessies tot een goed einde te
brengen.

2.1

WERKWIJZE WERKSESSIES

Voorafgaand aan de werksessie zijn de deelnemers bevraagd via een vragenlijst (zie bijlage 4). De input uit
de vragenlijsten is gebruikt om tijdens de werksessie op bepaalde onderdelen verder met elkaar door te
praten. Het gaf voeding aan de discussie.
Tijdens de werksessie werd eerst gezamenlijk teruggekeken, vervolgens werd met elkaar bepaald waar ze
nu staan om de stap te kunnen maken naar de mogelijkheden voor de nabije toekomst. Door te redeneren
vanuit verleden-heden-toekomst werden deelnemers stap voor stap uitgedaagd om de synergie tussen
integrale veiligheid en verkeersveiligheid naar een volgend level te krijgen.
Het
•
•
•

principe van verleden-heden-toekomst is uitgewerkt langs drie vragen:
Wat weten we?
Wat willen we?
Wat kunnen we?

Door het beantwoorden van de drie vragen ontstond meer scherpte en dat zorgde voor een reëel beeld van
wat er mogelijk is om die synergie te verkrijgen in de nabije toekomst. Schematisch ziet het proces er als
volgt uit:

Datum

onderwerp

pagina

24 juni 2020

Synergie integrale veiligheid en verkeersveiligheid via handhaving

11/62

Bevragen
deelnemers

Voorbereiding

Weten

Willen

Werksessie

Kunnen

Gedeelde
ambitie

Na afloop

2.1.1 WAT WETEN WE?
Om deze vraag te beantwoorden zijn de resultaten van de vooraf toegestuurde vragenlijst besproken en zijn
de gegevens uit de BLIQ-verkeersveiligheidsrapportage 1 gedeeld. Dit rapport geeft op gemeentelijk niveau
een actueel beeld van de verkeersveiligheid.
In de vragenlijst is navraag gedaan naar de volgende zaken:
• Huidige samenwerking en informatiedeling tussen OOV en Verkeer
• Huidige problematiek en prioriteiten (ingezette maatregelen)
• Welke informatie/data wordt gebruikt
• Planvorming / beleidsplannen
• Betrokken partners (in- en extern)
• Overlegstructuren (in- en extern)
• Regionale afstemming
• Bekendheid met: o.a. risicogestuurd werken, kernelementen uit het SPV, governancestructuur
verkeersveiligheid.
Door gebruik te maken van een vooraf toegestuurde vragenlijst, hadden we vooraf al een basisniveau aan
kennis hoe het er in de desbetreffende gemeente voorstond. De resultaten van de vragenlijst werden in de
werksessie gepresenteerd en de deelnemers konden nog aanvullingen doen. Hierdoor ontstond een goed
beeld hoe men in de desbetreffende gemeente tegen de aanpak van verkeersveiligheid en -handhaving
aankeek.
Na het bespreken van de huidige situatie is doorgepakt naar de gewenste situatie (wat willen we?), en wat is
daar dan voor nodig (wat kunnen we?).
2.1.2 WAT WILLEN WE?
Bij deze tweede vraag wilden we graag antwoord op de vraag: Wat willen de deelnemers aan de werksessies
graag anders zien om meer synergie te laten ontstaan? De vraag hebben we opgesplitst in drie
deelonderwerpen waardoor we gericht input kregen om de onderzoeksvraag te helpen beantwoorden. De
drie deelonderwerpen waren: ‘governance’, ‘samenwerking’ en ‘planvorming’. De input leverde een
inventarisatie op van (realistische) kansen en mogelijkheden. In de fysieke bijeenkomst in Westerkwartier
werkten we hier met flappen en geeltjes. De deelnemers schreven hun input op een geeltje en plakten dat
op de drie flappen met de drie deelonderwerpen. In de digitale bijeenkomsten hebben we de deelnemers in
plaats van geeltje te laten plakken een invulformat toegestuurd waarop ze hun input konden schrijven. Dit

1

Via slimme data (IQ) krijgen bestuurders een op feiten gebaseerd inzicht (een blik) in de actuele situatie op de weg. Met de actuele en objectieve

cijfers wordt ontdekt wat de aandachtspunten en verbeterkansen zijn in de gemeente.
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stuurden zij binnen 15 minuten terug, zodat de gespreksleiders tijdens de pauze tijd hadden om de input te
verwerken in hun Powerpointpresentatie.
2.1.3 WAT KUNNEN WE?
Bij de laatste vraag bepaalden we of het ‘gewilde’ ook gerealiseerd kon worden. Kunnen we hetgeen we
willen ook waarmaken? En zo ja, wat is er dan nodig, wie zijn er aan zet, et cetera? Bij elk van de drie
deelonderwerpen (governance, samenwerking en planvorming) gingen we de discussie aan of hetgeen men
wilde ook mogelijk was. Hierdoor kreeg men een goed beeld hoe elke partner aankeek tegen de
problematiek. Dit kweekte begrip en kennis hoe men uiteindelijk verder kon geraken met
verkeersveiligheid. Aan het einde van de werksessie bepaalden we met elkaar de conclusies op elk van de
drie deelonderwerpen en wie aan zet zou zijn om dat op te pakken (zie ook de drie verslagen, bijlage 5).

2.2

RESULTAAT VRAGENLIJSTEN: WAT WETEN WE?

Als we de resultaten van de vragenlijsten van Assen, Westerkwartier en Ooststellingwerf nader beschouwen
dan valtn een aantal zaken op:
In het algemeen geldt dat:
• er over het geheel een gemiddeld beeld is van de verkeersveiligheid en daarbinnen de
verkeershandhaving;
• men gemiddeld bekend is met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan;
• men gemiddeld bekend is met het Integraal Veiligheidsplan;
• men onvoldoende bekend is met het handhavingsplan van de politie;
• men gemiddeld tot goed bekend is met het SPV 2030;
• er een voldoende informatiepositie is om vorm en inhoud te geven aan de verkeershandhaving;
• er een zwakke prioriteitstelling is op de verkeershandhaving;
• er een gemiddelde rol aan de gemeente wordt toegekend als het om het pakken van de overall regie
gaat;
• verkeersveiligheid en daarbinnen de verkeershandhaving onvoldoende geagendeerd zijn in de driehoek;
• er sprake is van structureel overleg tussen gemeente en politie;
• er sprake is van structureel overleg tussen gemeente en provincie;
• er onvoldoende zicht is op alle overleggen die er zijn met Betrekking tot verkeersveiligheid;
• men gemiddeld bekend is met de 'governancestructuur' uit het SPV 2030;
• er duidelijkheid is over eigen rol met betrekking tot verkeersveiligheid;
• duidelijk is wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van de partners;
• men elkaar gemiddeld weet te vinden en er voldoende contact is;
• er sprake is van zwakke tot matige informatie-uitwisseling en terugkoppeling;
• de huidige inzet op verkeersveiligheid en daarbinnen de verkeershandhaving onvoldoende is.
Op de vraag wat ‘het grootste gemis in de huidige aanpak is’ komen de volgende zaken naar voren:
onvoldoende financiële middelen, capaciteit, lokale prioritering en integraliteit.
De vraag of het ‘op bestuurlijk niveau voldoende geborgd is’ wordt ontkennend beantwoord. Ook hier wordt
genoemd dat verkeershandhaving lokaal onvoldoende prioriteit heeft en dat de integraliteit binnen en
tussen organisaties nog onvoldoende is. Daardoor ontbreekt het ook aan visie om de verkeers- en
bestuurskolom meer samen op te laten trekken.
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2.3

DISCUSSIE OP DRIE DEELONDERWERPEN: WAT WILLEN WE?

De resultaten uit de vragenlijsten zijn in de werksessies verder uitgevraagd. Hieruit kwam een discussie op
gang op de volgende drie zaken:
1.
2.
3.

Governance: o.a. rol van het bestuur/driehoek, governancestructuur; zie paragraaf 3.3.1
Samenwerking: o.a. integraliteit, intern/extern, handhavingsafspraken; zie paragraaf 3.3.2
Planvorming: o.a. afstemming beleidsplannen, risicogestuurde aanpak, informatiepositie; zie paragraaf
3.3.3.

In elk van de drie werksessies hadden de deelnemers een positieve grondhouding om met de CCVgespreksleiders het gesprek aan te gaan over verkeersveiligheid. Men was erg te spreken om in dit brede
gezelschap van gedachten te wisselen om verkeersveiligheid en -handhaving op een hoger peil te brengen.
Men spreekt elkaar wel in diverse andere (afstemmings)gremia maar nooit in de samenstelling van deze
werksessie. Dat is opmerkelijk aangezien een integrale afweging van de maatregelen van de drie E’s op
lokaal niveau moet plaatsvinden.
Daarnaast waren de werksessies ideaal om elkaar te leren kennen. Niet iedereen kende elkaar even goed.
Sommigen werken al jaren met elkaar samen en anderen waren nieuw of had men nog nooit mee te maken
gehad. Om tot goede samenwerking te komen is het essentieel dat men elkaar kent. Men vond deze
werksessies dan ook een goede aanzet om verder met elkaar het gesprek aan te gaan.
Hieronder worden de belangrijkste conclusies weergegeven als het gaat om ‘governance’, ‘samenwerking’
en ‘planvorming’.

2.3.1 GOVERNANCE
De deelnemers is gevraagd wat men op het gebied van de ‘governance’ van verkeersveiligheid zouden
willen. Wat kan er verbeterd worden en hoe zou dat dan moeten. Met de ‘governance’ bedoelen we de
verticale bestuurlijke sturing op verkeersveiligheid. Wie besluit wat er gaat gebeuren en hoe lopen deze
lijnen van besluitvorming? Dit vraagstuk was voor de deelnemers redelijk lastig omdat er zoveel lijnen lopen
dat men soms door de bomen het bos niet meer kon zien. Om hier meer inzicht in te krijgen, kijken we
achtereenvolgens naar de regionale sturing en de lokale sturing.
Regionale sturing
Uit de gesprekken die bij de drie gemeenten gevoerd zijn, blijkt dat men zoekende is hoe op bestuurlijk
niveau de verbinding te leggen met de bestuurs- en de verkeerskolom. Het blijkt dat de bestuurskolom van
de burgemeesters naast de verkeerskolom staat van de verkeerswethouders. Zij komen elkaar op regionaal
niveau niet tegen waardoor er geen integrale afweging gemaakt kan worden hoe men verkeersveiligheid en handhaving op zou willen pakken. De bestuurlijke aansturing op regionaal niveau is volgens de deelnemers
niet helder en dient verbeterd te worden.
De burgemeesters van de regio Noord-Nederland (waar Groningen, Friesland en Drenthe deel vanuit maken)
komen vier keer per jaar bijeen in het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO). In dit overleg is
verkeersveiligheid niet of nauwelijks een onderwerp van gesprek. Sterker nog, in het regionaal beleidsplan
van het RBPO komt het woord verkeersveiligheid niet één keer voor. Het feit dat de term ‘verkeer’ niet in
het plan voorkomt, illustreert de wijze waarop burgemeesters naar veiligheid kijken. Zij zien
verkeersveiligheid niet onder de noemer ‘openbare orde en veiligheid’ vallen, hetgeen hun portefeuille is.
Zij laten verkeersveiligheid over aan hun wethouders verkeer.
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Voor de wethouders verkeer staat verkeersveiligheid wel op de agenda. Zij komen per provincie bijeen in
gremia die in elke provincie anders heten. In Groningen is dat in het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen
(VVBG), in Friesland is dat het Regionaal Orgaan Verkeer Friesland (ROF) en in Drenthe is dat het Verkeeren Vervoerberaad Drenthe (VVBD). Hier wordt uitwerking gegeven aan het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid (SPV), dat ambtelijk op provinciaal niveau wordt voorbereid. De gemeenten werken dat
verder uit in hun Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplannen (GVVP).

Illustratie door Maura van Strijp

Echter, de integrale aanpak met de E’s loopt op provinciaal niveau mank aangezien de derde E van
Enforcement (handhaving) voornamelijk belegd is op lokaal niveau bij de basisteams van de politie. In
Noord-Nederland vindt (in tegenstelling tot de rest van Nederland) de besluitvorming over de
verkeershandhaving op de lokale én de provinciale wegen plaats in de lokale driehoeken. Het Team Verkeer
van de politie maakt geen regionaal handhavingsplan maar geeft input aan de lokale handhavingsplannen
van de driehoeken.
Onduidelijk bleef of deze lokale handhavingsplannen van de politie bekend zijn bij de wethouders verkeer.
Feit blijft dat de inzet van de politie voornamelijk bepaald wordt in de zogenoemde lokale driehoek, waar
de wethouder verkeer niet in zit. Het is dan ook maar de vraag of verkeershandhaving goed aan de orde
komt in de lokale driehoek. Uit de gesprekken blijkt dat hier nog wel een wereld te winnen valt (zie ook
lokale sturing hieronder).
Waar ook winst te behalen valt is de betrokkenheid van het OM op regionaal niveau. De wens van
vertegenwoordigers van de provincies was dat het OM meer betrokkenheid mag tonen bij de regionale
bestuurlijke overleggen op verkeer. Het OM stelt zich echter op het standpunt dat die overleggen voor een
groot deel niet gaan over handhaving en dat het daardoor voor hen niet rendabel is om erbij te zitten. Dit is
met name ingegeven door de beperkte capaciteit die het OM hiervoor heeft.
Lokale sturing
Uit het geschetste beeld bij de regionale sturing blijkt dat de bestuurskolom en de verkeerskolom moeilijk
bij elkaar komen op regionaal niveau. De vraag is of dat op lokaal niveau anders is. In de praktijk blijkt dat
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dit ook op lokaal niveau moeilijk samenkomt. Wel zou er in het college van burgemeester en wethouders
afstemming op het onderwerp kunnen plaatsvinden, maar dat is vaak met name in het begin van een
collegeperiode bij het schrijven van het collegeprogramma. Daarna scheiden de wegen en gaat de
wethouder verkeer over verkeersveiligheid en de burgemeester over de algemene openbare orde en
veiligheid. Ook in de verschillende beleidsplannen over verkeer en openbare orde en veiligheid wordt
nauwelijks naar elkaar verwezen.
Over de inzet van de politie bij de verkeershandhaving beslist de lokale driehoek. Hierin zit echter niet de
wethouder verkeer. In sommige Nederlandse gemeenten is het wel eens voorgekomen dat de wethouder
verkeer aansluit als het gaat over verkeersveiligheid, maar dat is de uitzondering. De drie gemeenten die we
in dit onderzoek gesproken hebben, hebben niet meegemaakt dat de wethouder verkeer mocht aansluiten
bij de lokale driehoek. Uiteraard kan dit probleem ondervangen worden door vooraf een goede afstemming
te laten plaatsvinden bij de voorbereiding van de lokale driehoek, maar in de praktijk blijkt ook dat dit geen
vanzelfsprekendheid is. De gemeentelijke afdeling Openbare Orde en Veiligheid bereidt het lokale
driehoeksoverleg voor maar consulteert daarbij niet de afdeling die gaat over verkeer en vervoer.

2.3.2 SAMENWERKING
De bereidheid om samen te werken bij de deelnemers die tijdens de werksessies aanwezig waren, is groot.
Men vond het goed dat men nu eindelijk eens bij elkaar zat en elkaars overwegingen hoorden waarom zij
wel of niet in voldoende mate verkeersveiligheid en -handhaving oppakten. Alleen het feit al dat men
hierover kon praten, vergrootte de betrokkenheid, het inzicht en begrip van elkaars inzet en
werkzaamheden. Daarnaast bleek niet iedereen elkaar aan (de digitale) tafel te kennen. De werksessies
boden de gelegenheid om elkaar te leren kennen, want sommige personen werken al vele jaren op hun
beleidsterrein, waar anderen nog maar (relatief) nieuw waren. Het helpt om het gezicht te kennen als je
een volgende keer zaken met elkaar wil doen.
Uit de werksessies blijkt dat in de lokale praktijk de gemeentelijke afdeling Verkeer en Vervoer regulier
overleg heeft met de politie, maar dat de afdeling Openbare Orde en Veiligheid daarbij niet standsaard
betrokken is. Juist voor een integrale afweging zou dit verstandig kunnen zijn, opdat de afdeling Openbare
Orde en Veiligheid vanuit hun perspectief kennis en ervaring kunnen inbrengen. Doordat de afdeling OOV
niet betrokken is in het overleg met de afdeling Verkeer en Vervoer en de politie, hebben zij
verkeersveiligheid niet op het netvlies staan bij de voorbereiding van de lokale driehoek. De lokale driehoek
wordt voorbereid door de afdeling OOV, politie en het OM maar daar is de afdeling Verkeer en Vervoer niet
bij betrokken. Het onderwerp verkeersveiligheid komt daardoor in de onderzochte gemeenten maar matig
op de agenda van de lokale driehoek. Kortom, in alle drie de gemeenten waar een werksessie is gehouden,
kwam men tot de conclusie dat er een standaard regulier integraal overleg moet komen waarbij zowel de
afdeling Verkeer en Vervoer en OOV plus de politie aan tafel zitten om de problematiek rondom
verkeersveiligheid te bespreken. Dit hoeft geen nieuw overleg te zijn, maar kan ook het reguliere overleg
zijn van de afdeling Verkeer en Vervoer en de politie aangevuld met OOV. De kans dat het onderwerp
verkeersveiligheid dan op de agenda van de lokale driehoek kan komen, wordt daarmee vergroot.
Het instellen van een standaard regulier overleg valt binnen de eerste twee kernelementen van het SPV om
meer structurele aandacht voor het onderwerp te vragen en verbondenheid te vergroten. Tevens is zo’n
structureel overleg de plek waar de drie hoofdrolspelers op lokaal niveau (de gemeentelijke afdelingen van
Verkeer en Vervoer en Openbare Orde en Veiligheid plus de politie) risicogestuurd werken kunnen
bevorderen, het derde punt van de SPV kernelementen. Zo heeft elk van deze partijen zijn of haar eigen
bronnen die naast elkaar gelegd kunnen worden. Ook de analysegegevens vanuit de provincie en het de
districten van de Teams Verkeer van de politie kunnen op dit niveau goed meegenomen worden. Er ontstaat
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meer integraliteit, het vierde punt van de kernelementen uit het SPV. Een goede afweging tussen de
maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving (de drie E’s: engineering, education,
enforcement) kunnen hier in onderlinge samenhang worden bezien. Dit is met name van belang omdat uit de
werksessies bleek dat er te snel gekeken wordt naar handhaving, de derde E. Terwijl het aanpassen van de
infrastructuur en voorlichting en educatie (de twee andere E’s) net zo belangrijk zijn. Opgemerkt werd dat
handhaving meestal het laatste redmiddel is als de andere twee E’s onvoldoende uit de verf komen. Daarbij
is de inzet van politie een schaars goed en kan dit alleen worden ingezet als daar echt de noodzaak voor is.
Vanuit het nieuw in te richten reguliere overleg verkeerveiligheid kan men voor wat betreft handhaving dan
de lokale driehoek hierop adviseren.
Ook op regionaal niveau willen de deelnemers aan de werksessies dat de samenwerking wordt versterkt.
Zoals hiervoor al bleek bij de bespreking van de ‘governance’ is er een veelheid aan ambtelijke en
bestuurlijke overleggen en ziet men vaak niet meer door de bomen het bos. Dat moet gestroomlijnd
worden. Dan wordt voor iedereen duidelijk aan welk regionaal overleg men wel of niet hoeft deel te nemen.
Hierdoor kunnen de politie en het OM ook duidelijker aangeven waar zij wel en niet aan kunnen deelnemen.
Nu wordt de aanwezigheid van het OM wel eens gemist. Door goede afspraken te maken waarom het OM
gewenst is bij een bepaald overleg, schept dat duidelijkheid.

2.3.3 PLANVORMING
Uit de werksessies blijkt dat de werelden van het bestuur en die van verkeer moeilijk bij elkaar komen,
zowel op regionaal als op lokaal niveau. Dit weerspiegelt zich ook in de plannen die er op lokaal niveau zijn.
Zij verwijzen niet of nauwelijks naar elkaar en vullen elkaar dus ook niet aan. Ook uit de vooraf afgenomen
vragenlijst blijkt dat men elkaars plannen matig kent, vooral het handhavingsplan van de politie kent men
niet. De twee andere plannen, het Gemeentelijk Verkeer Vervoersplan (GVVP) en het Integraal
Veiligheidsplan (IVP) laten een gemengd beeld zien.
Dat verkeersveiligheid en -handhaving terugkomt in de GVVP’s ligt voor de hand. Het is voor de afdelingen
Verkeer en Vervoer hun core business om verkeersonderwerpen op te pakken. Wel is meer afstemming nodig
met de collega’s van de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid en van de politie. Een gezamenlijk overleg
zoals hiervoor reeds genoemd, kan daar een positieve beweging in brengen.
In één van de drie gemeenten, namelijk Ooststellingwerf, staat verkeersveiligheid in het Integraal
Veiligheidsplan. Dat verkeersveiligheid wordt opgenomen bij gemeenten in hun IVP is niet altijd evident.
Bestuurlijk valt verkeersveiligheid namelijk in de portefeuille van de wethouder Verkeer en niet in die van
de burgemeester. Daarnaast komt het onderwerp verkeer ook niet terug in het regionale beleidsplan van de
RBPO, zoals hiervoor bij ‘governance’ al is aangestipt. Hierdoor voelen de afdelingen OOV over het
algemeen ook geen urgentie om verkeersveiligheid in hun IVP op te nemen.
Toch hoeft dat geen beletsel te zijn om ook verkeersveiligheid in het IVP te laten opnemen. In het
procesdocument van de VNG Kernbeleid Veiligheid 2 dat door veel gemeenten als uitgangspunt wordt
genomen om te komen tot een nieuw IVP, staat verkeersveiligheid genoemd als inhoudelijk onderwerp in
één van de vijf veiligheidsvelden, namelijk bij fysieke veiligheid. De vermoedelijke reden dat
verkeersveiligheid vaak toch niet wordt opgenomen door gemeenten, ligt in het feit dat er vaak grotere
veiligheidsproblemen zijn dan verkeersveiligheid. Toch blijkt dat als men het de bewoners vraagt, dat zij te
hard rijden en fout parkeren als de grootste veiligheidsproblemen aanwijzen van hun wijk. Wellicht dat het

2

https://vng.nl/artikelen/kernbeleid-veiligheid
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inzetten van de gemeenteraad hier een rol in kan spelen. Zij bepalen namelijk uiteindelijk welke
prioriteiten te gemeente maakt in het veiligheidsbeleid.
Op regionaal niveau wordt er door de provincies een vertaling gemaakt van het SPV op provinciaal niveau.
Uit één van de werksessies werd gesuggereerd dat het goed zou zijn als de provincie op de 9 SPV thema’s
een veiligheidsbeeld maakt voor elke gemeente. Gemeenten worden hiermee extra gefaciliteerd en kunnen
vervolgens op hun niveau makkelijker een afweging maken voor de lokale praktijk. In het nieuwe structurele
lokale overleg tussen de afdelingen Verkeer en Vervoer, Openbare Orde en Veiligheid en de politie kan hier
vervolgens een lokale afweging gemaakt worden wat er wordt opgepakt. Het gezamenlijk oppakken van de
verkeersveiligheid biedt dan ook een incentive om dit uiteindelijk op te nemen in de diverse lokale beleidsen uitvoeringsplannen. Door ook naar elkaars plannen te verwijzen wordt de integrale aanpak versterkt en is
er de kans dat verkeersveiligheid en daardoor ook verkeershandhaving op een hoger niveau komt.
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3

AANBEVELINGEN: ‘WAT KUNNEN WE?’

In dit laatste hoofdstuk worden op basis van de bevindingen en conclusies uit de voorgaande hoofdstukken
aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn te beschouwen als een overzicht van condities en
randvoorwaarden voor een versterking van het beleid op verkeersveiligheid- en daarbinnen de
verkeershandhaving. In elke werksessie bij de drie onderzochte gemeenten zijn in het kader ‘wat kunnen
we?’ actiepunten benoemd die voor die gemeente de meest haalbare acties zijn. Deze acties zijn terug te
lezen in de desbetreffende verslagen per gemeente (zie bijlage 5). De acties zijn tevens verwerkt in de
hieronder genoemde aanbevelingen. Ook is – daar waar van toepassing - een relatie gelegd met de Notitie
Verkeershandhaving van het Kennisnetwerk SPV.
Aangezien het onderzoek is uitgevoerd bij drie gemeenten in de regio Noord-Nederland, zullen de
aanbevelingen vooral gelden voor deze regio.
De aanbevelingen worden ondersteund met opmerkingen, suggesties e.d. die gemaakt zijn tijdens de
werksessies en de overleggen en/of e-mails van de leden van de klankbordgroep. Deze worden in de vorm
van een quote weergegeven.

3.1

AANBEVELING 1: SAMENWERKEN? EERST DE BASIS OP ORDE!

Om verkeersveiligheid en daarbinnen de verkeershandhaving op een hoger niveau te brengen is het
noodzakelijk dat in ieder geval de desbetreffende beleidsambtenaren op lokaal niveau elkaar weten te
vinden. De eerste aanbeveling is dan ook om in elke gemeente een overleg te creëren waar zowel de politie
als de ambtenaren van Verkeer en Vervoer en van Openbare Orde en Veiligheid bij elkaar aan tafel zitten.
Dit kan bijvoorbeeld één keer per kwartaal plaatsvinden zoals dat in één van de werksessies geopperd werd.
Deze aanbeveling sluit aan bij de aanbeveling zoals gedaan in de Notitie Verkeershandhaving van het
Kennisnetwerk SPV om juist ook het informele overleg meer vorm te geven. Samenwerking is een
randvoorwaarde om verder vorm te kunnen geven aan planvorming. Samenwerking zorgt voor meer
eigenaarschap en helpt om van beleid (planvorming) naar uitvoering te komen.

Illustratie door Maura van Strijp
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“Als er een ambtelijk kwartaaloverleg wordt gevormd is het van belang eerst helder te krijgen welke
beleidsstukken en – overleggen er binnen en tussen de organisaties zijn. Dan kan daarna ook een besluit
worden genomen of er kan worden aangesloten bij een bestaand overleg of dat er een separaat overleg
moet worden gestart. Hetzelfde met beleidsstukken, welke zijn er al en wat wordt gemist? In de
ambtelijke werkgroep kan worden gekeken of de plannen op elkaar aansluiten.”
Het kwartaaloverleg kan de volgende functies dienen:
• Risicogestuurd werken: door met elkaar te delen welke data men heeft, kan men deze data naast elkaar
leggen om een integrale afweging te maken waar de grootste risico’s liggen. Samen kan dan gekeken
worden wat de beste inzet is voor handhaving.
• Integrale afstemming van de 3E’s: door in samenhang te kijken wat men op educatie, infrastructuur en
handhaving doet, kan men betere afweging maken welk onderdeel men moet versterken. Het risico dat
men te snel naar handhaving kijkt, kan hiermee worden voorkomen.
• Agendasettend voor de lokale driehoek: het kwartaaloverleg kan agendapunten voorbereiden voor de
lokale driehoek. In het kwartaaloverleg wordt een integrale afweging gemaakt waarop in te zetten. Dit
kan vervolgens worden voorgelegd aan de desbetreffende portefeuillehouders in het college van B&W en
kan als het gaat om de handhaving worden ingebracht bij de lokale driehoek. Hiermee is een goede lijn
gevonden om input te leveren aan de lokale driehoek en kan verkeersveiligheid vaker op de agenda van
de driehoek komen.
• Afstemming met de regio/provincie: zowel op lokaal als op regionaal niveau zijn er overleggen over
verkeersveiligheid. Door op lokaal niveau een goed werkend kwartaaloverleg te hebben, kan dit de
afstemming tussen lokaal en regionaal versoepelen.
“Niet alleen op lokaal, ook bovenlokaal is meer samenwerking gewenst. Lokaal heeft het primaat,
regionaal de afstemming. Het is dan goed als de politie en het OM ook minimaal één keer per jaar
aansluiten bij het provinciaal Verkeers- en Vervoersberaad, het VVB. Hier brengen gemeenten hun
pijnpunten in. Er is een ambtelijke en bestuurlijke (wethouders) variant. En zo zijn er nog meer
overleggen, maar na ieder overleg gaat iedereen weer zijn weg. Alles is dus vooral een lokale
aangelegenheid. Er is regionaal geen verbinding tussen de verkeers- en burgemeesterskolom. De kerngroep
verkeershandhaving Nederland - onderdeel van de governancestructuur – komt niet meer bij elkaar, dat is
doodgebloed, het heeft blijkbaar geen prioriteit. Een bypass is hier noodzakelijk om hier weer leven in te
krijgen.”
Bij deze eerste aanbeveling leggen we de nadruk op de samenwerking op het lokale niveau aangezien daar
de besluiten worden genomen door de desbetreffende portefeuillehouders en de lokale driehoek. Als de
samenwerking niet voldoende is, zullen er vooraf waarschijnlijk ook geen weloverwogen afwegingen tussen
de drie E’s gemaakt kunnen worden. Samenwerking is daarom de basis om verkeersveiligheid en -handhaving
op een hoger niveau te tillen. Het is derhalve ook aan te bevelen om de sessies die het CCV gehouden heeft
bij deze drie gemeenten, niet te beperken tot deze drie gemeenten.
“Waar wordt nu het thema verkeer overal besproken? Het zou mij helpen om dit in beeld te brengen. Door
de overleggen in kaart te brengen worden ook namen en rugnummers bekend en weten we elkaar eerder te
vinden.”
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3.2

AANBEVELING 2: BRENG DE LOKALE DRIEHOEK IN POSITIE

Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat in de lokale driehoek verkeersveiligheid nauwelijks een
onderwerp van gesprek is. Dit terwijl hier wordt besloten waar en hoeveel er door de politie gehandhaafd
gaat worden 3. De tweede aanbeveling is dan ook om de lokale driehoek in positie te brengen op
verkeersveiligheid.
De tweede aanbeveling volgt logischerwijs uit de eerste aanbeveling om een ambtelijk kwartaaloverleg in te
voeren. Het ambtelijk kwartaaloverleg kan de punten die aan de driehoek voorgelegd moeten worden
voorbereiden. Uit de werksessies werd geopperd om het thema verkeer een vast onderwerp te maken in de
driehoek. Dat biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om het lokale handhavingsplan hier in te brengen en in de
driehoek goed te laten keuren. Zo komt er een duidelijke aansturing vanuit de driehoek op basis van
informatie vanuit de gemeente, politie (basisteam én het regionale Team Verkeer) en provincie. Van daaruit
zou er ook meer duidelijkheid kunnen ontstaan over de rol en afstemming van de verschillende bestuurders,
de ambtenaren en de gemeenteraad. Stimuleer bijvoorbeeld dat verkeerswethouders met hun burgemeester
over verkeersveiligheid in gesprek gaan om zo de urgentie hiervan te onderstrepen. Meer aandacht voor
verkeersveiligheid is zo ook meer aandacht voor verkeershandhaving.

Illustratie door Maura van Strijp

3.3

AANBEVELING 3: ZORG VOOR ÉÉN HANDHAVINGSOVERLEG OP REGIONAAL
NIVEAU

Op regionaal niveau lopen de bestuurskolom van de burgemeesters en de verkeerskolom van de wethouders
verkeer langs elkaar heen. Zij komen elkaar op regionaal niveau niet tegen. Weliswaar zijn er in de drie
noordelijke provincies bestuurlijke overleggen die gaan over verkeersveiligheid, maar de aansluiting met
verkeershandhaving wordt daar nog onvoldoende gelegd. Derhalve is de derde aanbeveling gericht op het
inrichten van één handhavingsoverleg op regionaal niveau. Dit overleg hoeft niet een extra overleg te zijn,
maar zou kunnen worden geïntegreerd in een reeds bestaand bestuurlijk provinciaal overleg waar de
wethouders verkeer en ook de politie samenkomen. Dit sluit aan bij de nieuwe SPV-governancestructuur
waar een regionale overlegtafel wordt voorgesteld.
Ambtelijk kan dit bestuurlijke regionale handhavingsoverleg worden voorbereid door de provincie, de
gemeenten en de politie. De politie laat zich hier vertegenwoordigen door zowel de basisteams als het Team
3

In Noord-Nederland vindt besluitvorming over de verkeershandhaving op de lokale als de provinciale wegen plaats in de driehoeken. Het Team

Verkeer van de politie maakt geen regionaal handhavingsplan maar richt zich vooral op de driehoeken.
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Verkeer voor een optimale afstemming. Op basis van de risico’s wordt de vraag naar handhaving hier in
kaart gebracht en in grote lijnen hierover besloten in het bestuurlijke handhavingsoverleg. Op lokaal niveau
zorgt het ambtelijke kwartaaloverleg ervoor dat een uitwerking van de plannen geagendeerd wordt in de
lokale driehoek. Een soortgelijk voorbeeld is te vinden de regio Midden-Brabant. 4
Het instellen van één bestuurlijk handhavingsoverleg kan bij de volgende punten helpen:
• Betere afstemming tussen de wegbeheerders. De verschillende wegbeheerders van de gemeenten, de
provincie en Rijkswaterstaat kunnen in dit overleg gezamenlijk afspreken waar de risico’s zitten en
hierop acteren.
• Betere informatiegestuurde handhaving. Door ook op regionaal niveau de verschillende data naast
elkaar te leggen, kan men de grootste risico’s en knelpunten provinciebreed identificeren en erop
acteren.
• Betere aansluiting zoeken bij de lokale driehoeken. Om een brug te slaan tussen de bestuurskolom en
de verkeerskolom, is het aan te bevelen om één of enkele burgemeesters te laten aansluiten bij het
regionale handhavingsoverleg. Zij vertegenwoordigen de andere burgemeesters in hun provincie of regio
en kunnen vanuit hun perspectief input geven op de mogelijke handhavingsacties die regionaal dan wel
lokaal moeten worden ingezet. Dit helpt om het onderwerp verkeer ook bij de bestuurskolom van de
burgemeesters te blijven agenderen.
• Aansluiten van OM en politie. In een regionaal handhavingsoverleg is het noodzakelijk dat zowel de
politie als het OM aan tafel zitten. Dit kan dan fungeren als het regionale driehoeksoverleg voor
verkeershandhaving. Door de koppeling te maken met de lokale driehoeken en het regionale
handhavingsplan verkeer van de politie, is er een duidelijke lijn voor de besluitvorming.
“Niet alleen lokaal is die duidelijkheid noodzakelijk, ook provinciaal. Voor de provincie Groningen is
voorgesteld om hier één handhavingsoverleg voor de hele provincie in het leven te roepen. Het Districtelijk
Coördinerend Verkeersoverleg (DCV) kan deze rol vervullen. Dat zorgt in de eerste plaatst voor een betere
aansluiting met en tussen de wegbeheerders, in de tweede plaats voor een betere informatiegestuurde
handhaving en tot slot voor inzet van lokale deskundigheid om tot een prioriteitstelling te komen; een
scherper advies naar de driehoek!”

3.4

AANBEVELING 4: GEBRUIK DATA OM DE SAMENWERKING TE VERSTERKEN

De vierde aanbeveling is om meer gegevens en data van diverse bronnen naast elkaar te leggen. Door dit te
doen ontstaat beter inzicht waar de kansen en de risico’s liggen. Doordat de afdelingen verkeer & vervoer
en openbare orde en veiligheid binnen de gemeente nauwelijks overleg hebben, missen zij ook informatie
van elkaar. Zo kunnen de objectieve gegevens uit BLIQ van adviesbureau VIA en andere systemen van
verkeersveiligheid goed aansluiten bij subjectieve gegevens uit bijvoorbeeld de landelijke
Veiligheidsmonitor. In deze Veiligheidsmonitor (die door de afdelingen openbare orde en veiligheid worden
gebruikt) worden de grootste ergernissen van bewoners gevraagd en vaak blijkt dat dit te maken heeft met
‘te hard rijden’ en ‘fout parkeren’. Als deze gegevens bij elkaar gelegd worden, wordt duidelijk waar de
echte problemen liggen.
Door de data bij elkaar te leggen, leert men beter te kijken naar de problematiek. Wellicht is er geen
handhaving nodig maar moet de weginrichting worden aangepast. Of uit de data blijkt dat er bijvoorbeeld
slechts één enkele buurtbewoner is die heel vaak bij de gemeente meldt dat er te hard gereden wordt,
maar dat dit te hard rijden door metingen wordt tegengesproken. Door een goede analyse van de feiten kan

4

PRIOR in de handhaving: Politie-inzet passend bij de denkwijze van het SPV, regio Midden-Brabant en politie Zeeland West-Brabant.
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men een goede afweging maken tussen de 3 E’s. Het kwartaaloverleg uit de eerste aanbeveling is de plek
waar de integrale afweging gemaakt kan worden.
Deze aanbeveling laat zien dat risico-gestuurd werken hand in hand kan gaan met belevingsaspecten rondom
verkeersveiligheid. Dat zorgt voor een congruenter probleembesef; tussen professionals onderling, maar
zeker ook tussen professionals en bewoners. Een meer gedeeld probleembesef helpt om discussies in de
uitvoering te voorkomen. Die zijn immers al in eerder stadium afgetikt; de activiteiten en interventies zijn
op basis van een gedeelde analyse met elkaar bepaald. Nu zien we nog te vaak dat verkeersveiligheid en handhaving te eenzijdig vanuit objectieve informatie wordt benaderd, terwijl de subjectieve veiligheid vaak
ook een grote rol speelt. Hoe dit vorm kan worden gegeven, vraagt nog wat denkkracht. Het is in ieder geval
van belang om dit stevig mee te pakken in de drie E’s.

3.5

AANBEVELING 5: ZORG VOOR AFSTEMMING VAN DE VERSCHILLENDE
BELEIDSPLANNEN

Om verkeersveiligheid en -handhaving meer coherent en integraal aan te pakken is het verstandig om het
onderwerp vanuit de verschillende beleidsplannen aan elkaar te koppelen. De vijfde aanbeveling is dan ook
om te zorgen voor meer afstemming van de verschillende beleidsplannen. Om te komen tot een betere
afstemming tussen de plannen is samenwerking tussen de afdelingen Verkeer enVervoer, Openbare Orde en
Veiligheid en de politie een belangrijke voorwaarde, zoals ook al uiteengezet is in de eerste aanbeveling.
De belangrijkste plannen op lokaal niveau zijn:
• Gemeentelijke Verkeer Vervoersplan (GVVP) vanuit de afdeling verkeer & vervoer
• Integraal Veiligheidsplan (IVP) vanuit de afdeling openbare orde en veiligheid
• Handhavingsplan verkeer vanuit het basisteam van de politie.
Het GVVP, het IVP en het handhavingsplan van de politie zijn drie verschillende plannen die elk vanuit een
ander perspectief naar de werkelijkheid kijken. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om afstemming
tussen deze drie plannen te zoeken. Afstemmen is meer dan elkaar vertellen wat eenieder afzonderlijk
doet. Het gaat er ook om dat de plannen in elkaar overlopen. Samen kunnen de plannen een cohesief geheel
vormen.
De grootste opgave is om verkeersveiligheid ook op te laten nemen in het IVP. Dat is geen
vanzelfsprekendheid aangezien verkeersveiligheid bij veel gemeenten hoofdzakelijk bij de wethouder
verkeer wordt belegd en dus niet bij de burgemeester. Toch biedt het Kernbeleid Veiligheid, het
procesdocument om te komen tot een IVP van de VNG 5, mogelijkheden om verkeersveiligheid in het IVP op
te laten nemen. In het Kernbeleid Veiligheid staat verkeersveiligheid namelijk als één van de onderwerpen
die opgenomen kunnen worden in het IVP. Dit haakje zou voldoende moeten zijn. Mocht dit uiteindelijk toch
niet lukken, dan is het altijd nog mogelijk om verkeersveiligheid het in het jaaruitvoeringsplan van de
afdeling openbare orde en veiligheid een plekje te geven.
Een andere weg om verkeersveiligheid in de beleidsplannen te laten komen, is met de hulp van de
gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het GVVP en het IVP en de daarbij behorende
financiën. Als zij vinden dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in hun gemeente en dat dit goed op
elkaar moet aansluiten, dan hebben zij de mogelijkheid dit te laten toevoegen aan de plannen. Door
jaarlijks een thema-avond te organiseren over veiligheid voor de gemeenteraad, kan de gemeenteraad
bijgepraat worden over veiligheid in het algemeen en verkeersveiligheid en -handhaving in het bijzonder.
5

https://vng.nl/artikelen/kernbeleid-veiligheid
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Laat bij deze thema-avonden, naast de burgemeester en de wethouder verkeer, ook de politie en het OM
aanschuiven voor een integrale verhaal.
“Maak aan bewoners inzichtelijk welke keuzes wij – gemeente en politie - maken. Ook kunnen we de
gemeenteraad daarin meenemen en opvoeden. Het is in vele gemeenten gebruik dat de politie één keer per
jaar verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, waaronder verkeershandhaving. Dit zou ook goed zijn
voor onze gemeente. Door deze transparantie wordt er publiek vertrouwen gewonnen.”
“Het zou mooi zijn als er 1 of 2 keer per jaar een themaoverleg verkeer(sveiligheid) zou zijn in de
gemeenteraad en in de lokale driehoek. Het is dan van belang dat de juiste informatie daar ligt, dit kan
een risicoanalyse zijn, een voortgangsrapportage, een BLIQ-rapportage. Voor de lokale driehoek zou het
mooi zijn als er een gemeenschappelijke notitie zou liggen van de ambtelijke werkgroep ter bespreking.”

3.6

AANBEVELING 6: BLIJF TE ALLEN TIJDE DE URGENTIE DUIDEN

Het aantal verkeerslachtoffers blijft onverminderd hoog in Nederland. De urgentie hiervan wordt niet door
iedereen gezien en dus ook niet altijd op regionaal en lokaal niveau. Het SPV probeert hier het verschil te
maken. De laatste aanbeveling in dit onderzoek is dan ook om te zorgen dat de urgentie hoog blijft. Dat is
niet eenvoudig aangezien het aantal verkeersongevallen in een gemeente vaak laag is.
Door verkeersveiligheid lokaal en regionaal goed te verankeren (zie aanbevelingen 1, 2 en 3) zal het
onderwerp ook vaker voorbij komen bij de bestuurders en de ambtenaren. Als het vervolgens ook wordt
opgenomen in de verschillende beleidsplannen (in afstemming met de gemeenteraad) dan krijgt
verkeersveiligheid veel meer aandacht dan het tot dusver zou hebben gekregen. Hopelijk zorgt aandacht
voor meer prioriteit. Capaciteit is volgend op prioriteit en niet andersom. Het onderzoek van Berenschot 6
naar de Brabantse verkeersveiligheid benoemde dat als volgt: “Gebrek aan capaciteit is soms ook een
gebrek aan prioriteit.” Oftewel, als de prioriteit hoog is, volgt de capaciteit vanzelf.
Het SPV kan hier vanuit het landelijk perspectief een stimulerende bijdrage blijven vervullen. Het
aandragen van goede voorbeelden en het onderwerp ook op de landelijke agenda te houden helpt daarbij.
Organisaties als het CROW, SWOV en het CCV kunnen hierbij behulpzaam zijn.

6

Berenschot, Evaluatie Brabants Verkeersveiligheidsplan 2016-2020, maart 2019:

https://www.brabant.nl/search/zoeksis?q=Verkeersveiligheidsplan&requiredfields=
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BIJLAGE 1 - BUREAUONDERZOEK
Voorafgaand aan het veldonderzoek (hoofdstuk 2) is er eerst een bureauonderzoek uitgevoerd. De resultaten
hiervan worden in deze bijlage weergegeven. Het betrof een bureauonderzoek met als thema’s:
• Relevante kernelementen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV); bijlage 1
• Analyse Integrale Veiligheidsplannen van gemeenten met verkeersveiligheid als prioriteit; bijlage 2
• Beschrijving van overige voorbeelden (‘governance’ van verkeershandhaving); bijlage 3

KERNELEMENTEN STRATEGISCH PLAN VERKEERSVEILIGHEID (SPV)
Uit cijfers blijkt dat het aantal (ernstige) verkeersgewonden blijft stijgen en de daling van het aantal
verkeersdoden stagneert. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) bevat een visie op de aanpak
van deze problematiek. Met inspanning van overheden en veel maatschappelijke partijen is gekeken hoe de
verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Alle partijen erkennen dan ook dat een trendbreuk noodzakelijk
is. De kern van het SPV luidt: Naar nul verkeersslachtoffers via een risico-gestuurde benadering. Deze visie
dient zowel als koers en als inspiratie voor overheden die verkeersbeleid willen verbeteren en
optimaliseren.
Bron: ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid; Veilig van deur tot deur’ (2018).

1. STRATEGISCH PLAN VERKEERSVEILIGHEID IN HOOFDLIJNEN
De in het SPV vermelde visie is samengevat door een beschrijving van een (stapsgewijs) cyclisch proces (zie
figuur 2): Dit leidt tot de ontwikkeling van een ‘optimaal’ verkeersbeleid en een uitvoering met effect.
Zowel beleid als uitvoering zijn gefundeerd door een risico-analyse. Een risico-inschatting, oftewel het
identificeren van een ongewenst effect, is het vliegwiel die de volgende stappen in de beleidscyclus in
werking zet en beleid en uitvoering stuurt.
Dit proces komt voor een groot gedeelte overeen met wat is beschreven als methode in de ‘Gids voor
programmatisch handhaven’ (Het CCV, 2019): Het basisproces of methode, bedoeld voor de ‘handhaver’ of
‘beheerder’, heeft als doel om in het beleid de juiste prioriteiten te stellen en passende interventies te
selecteren die de risico’s van niet-naleving voor de samenleving beperken. De methode helpt de beschikbare
capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten en de naleving van regelgeving te vergroten. Risicoanalyse
vormt hier de basis voor beleid en uitvoering (zie figuur 1).
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Figuur 1: ‘Optimalisering van handhavingsbeleid door middel van het volgen van een cyclisch proces’

Het volgen van een dergelijk proces leidt uiteindelijk wat in het SPV als doel is gesteld: ‘Het streven naar
nul verkeersslachtoffers’. Ieder element of stap is onderdeel van een cyclisch proces met medewerking van
verschillende ‘stakeholders’ en wordt gestuurd vanuit de ambitie om integraal en risico gestuurd beleid te
ontwikkelen (zie figuur 2).

Figuur 2: ‘Kernelementen SPV 2030’

In het SPV is tevens omschreven welke structuur voor de ‘governance van verkeersveiligheid’ (zie figuur 3)
gewenst is. Deze governance van verkeersveiligheid is te omschrijven als een proces waarbij alle overheden
en wegbeheerders aan de hand van risico-gestuurd inzicht samenkomen. Aan het eind van dit proces komen
één keer per jaar de regionale agenda (inclusief de lokale agenda) en de agenda van het Rijk samen in een
bestuurlijk overleg onder leiding van het Ministerie van IenW. Tijdens dit overleg worden de vorderingen van
het (uitgevoerde) beleid besproken en indien nodig bijgestuurd. In onderstaand figuur is deze
governancestructuur voor verkeersveiligheid weergegeven.
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Uit een gezamenlijk overleg met de klankbordgroep van 20 februari 2020 bleek dat de governancestructuur
nog niet in elke regio dan wel provincie volledig in werking is gesteld. Het kan dus voorkomen dat in
sommige regio’s nog gewerkt wordt volgens de oude structuur.

Figuur 3: ‘Governancestructuur verkeersveiligheid’

Figuur 4 laat een versimpelde weergave zien van deze governancestructuur voor verkeersveiligheid:

Figuur 4: ‘Versimpelde weergave governancestructuur verkeersveiligheid’
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2. KERNELEMENTEN SPV
Voor het realiseren van een omslag door overheden (in de benadering van verkeersveiligheid) moet volgens
het SPV in de praktijk gekozen worden voor een aantal kernelementen (of functionaliteiten) die in
onderstaande model in verband met elkaar worden gebracht:

Het model met kernelementen betreft een werkwijze voor overheden (Rijk, provincie, vervoerregio,
gemeente, politie, waterschappen e.d.) die een omslag willen bereiken: Een cyclisch (door monitoring en
bijsturing) te volgen proces. De stappen of elementen die genoemd worden in dit model zijn:
1.
2.
3.
4.

Het
Het
Het
Het

creëren van structurele aandacht,
stimuleren van verbondenheid,
bevorderen van integraliteit,
realiseren van risico-gestuurd beleid.

Deze elementen zijn leidend geweest voor het ontwerp van een nieuwe governancestructuur voor rijk en
overheden (zie fig. 3) en zijn ook als zodanig leidend voor de activiteiten van het CCV tijdens de pilot. Op
twee van de in totaal vier kernelementen leggen wij een bijzondere nadruk. Deze worden toegelicht in het
onderstaande.
3. KERNELEMENT ‘RISICO-GESTUURD’
Voor de realisatie van een nieuwe impuls voor verkeersveiligheid wordt in het SPV benadrukt dat de
informatiepositie van de verantwoordelijke overheden geoptimaliseerd moet worden. Verkeersbeleid dient
informatie-gestuurd te zijn door de analyse van de grootste risico’s:
‘De nadruk komt te liggen op een proactieve aanpak op basis van risico’s in plaats van een ‘reactieve
aanpak’ op basis van ongevallen. Hiervoor wordt informatie verzameld en geanalyseerd over risico’s die er
nu zijn of zich in de nabije toekomst voor kunnen doen. Met de inschatting van de risico’s kunnen door de
overheden of ander organisaties preventief actie worden ondernomen’. (SPV, 2019).
Een vergelijkbare nadruk op risico-gestuurd beleid en de effectiviteit van specifieke maatregelen treffen we
ook aan als kernelement van de methode Programmatisch Handhaven (zie eerdere bronvermelding). Ook
wijst het SPV naar de huidige mogelijkheden die er voorhanden zijn ten aanzien van data-gedreven werken
aan verkeersveiligheid:
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‘Doordat steeds meer data beschikbaar is, kunnen we aan de hand van analyses en informatie over
mogelijke risico’s beter bepalen welke maatregelen het meest effectief zijn. Zo stel je beter afgewogen
prioriteiten. De wegbeheerder deelt de resultaten van deze analyses met het OM en de politie, zodat meer
dan nu het geval is besproken kan worden welke maatregelen van de wegbeheerder nodig zijn en waar
handhaving moet plaatsvinden’. (SPV, 2018)
Als handvat voor risico-gestuurd werken zijn in het SPV tevens de verkeersveiligheidsrisico’s in 9 relevante
beleidsthema’s weergegeven. Deze risico’s of beleidsthema’s zijn in 3 verschillende categorieën
onderverdeeld: Risico’s vanuit het ‘verkeerssysteem en het voertuig’, ‘specifieke risicogroepen’ en risico’s
‘vanuit de individuele verkeersdeelnemer en zijn gedrag’. Op basis van het vaststellen van een specifiek
risico stelt men vast welke concrete inzet gepleegd moet worden.
Door middel van ‘risicogestuurd handhaven’ kan antwoord gegeven worden op een aantal zeer belangrijke
vragen in beleid en in de praktijk:
•
•
•
•

Moet ik binnen de gemeente alle handhavingsvraagstukken aanpakken of moet ik keuzes daarin maken?
Hoe maak ik een dergelijke keuze en wie maakt deze keuze?
Hoe maak ik een keuze voor de in te zetten interventies? En wat doen we wel en wat doen we niet?
Hoe weet ik wat werkt?

Kortom, wat moet er gebeuren en waarom? In het antwoord moet ook een antwoord gegeven worden op een
evenzo belangrijke beleidsvraag. Geen overheidsinstantie is namelijk in staat om alle
verkeershandhavingstaken volledig uit te voeren. Beleid voeren betekent ook kiezen van wat men wel doet
en wat men niet doet, of: wat eerst en wat later. Een risicoanalyse moet dus ook uitsluitsel geven welke
activiteiten of capaciteit aan een andere overheid overgelaten moet worden.
4. KERNELEMENT ‘INTEGRAAL SAMENWERKEN VANUIT EEN GEDEELD BELANG EN EEN GEDEELD RISICO’
Naar nul verkeersslachtoffers via een risico-gestuurde benadering vereist volgens het SPV ook dat overheden
en partners samen werken in een nieuwe governancestructuur. De gewenste samenwerking (governance) is
op landelijk niveau geschetst in figuur 2.
Een gemis aan samenwerking en een zeer beperkte aandacht voor verkeersveiligheid wordt bijvoorbeeld
geïllustreerd door het gegeven dat in de Nationale Veiligheidsagenda verkeersveiligheid niet is opgenomen.
Ook de afstemming tussen wegbeheerders (zoals de gemeente), OM en politie zou niet altijd goed verlopen.
Ook zien we dat In de Integrale Veiligheidsplannen (IVP) van gemeenten - waarin de veiligheidsprioriteiten
voor 4 jaar zijn vastgelegd - ‘verkeersveiligheid’ zelden als prioriteit worden vermeld.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel het ‘bevorderen van integraliteit’, ‘het creëren van aandacht’
en ‘het stimuleren van verbondenheid’ als kernelementen in het SPV genoemd worden:
•
•
•

Elke stakeholder voelt urgentie en is structureel vanuit eigen verantwoordelijkheid met
verkeersveiligheid bezig.
Verkeersveiligheid is onderdeel van breder beleid en oplossingen worden in relatie tot elkaar
afgewogen.
Overheden op alle niveau’s en maatschappelijke partners werken ontkokerd samen in een nieuwe
governancestructuur.
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Deze 3 kernelementen samenvattend: ‘Verkeersveiligheid is Integraal samenwerken vanuit een gedeeld
belang en een gedeeld risico’.
De visie in het SPV om te streven naar een nieuwe samenwerkingsstructuur staat dan ook sterk in relatie tot
het eerder genoemde kernelement ‘risico-sturing’. Het bepalen van risico’s in gezamenlijkheid, dus in
samenwerking met meerdere partners, met verschillende verantwoordelijkheden en vanuit een gedeeld
belang, is randvoorwaardelijk voor een effectief verkeersbeleid. Het spreekt voor zich dat een integrale
benadering van verkeersveiligheid op lokaal niveau dan ook de voorkeur verdient . Hier spreekt zich ook een
sterke voorkeur uit naar een verbinding tussen de domeinen Openbare Orde en Veiligheid en het domein
Verkeersveiligheid binnen de gemeente. Deze verbinding zou moeten leiden naar een effectief beleid.

PRIORITEIT VERKEERSVEILIGHEID IN OOV
Een van de manieren waarop verkeersveiligheid lokaal de aandacht heeft en geborgd is, is door de
vermelding in het ‘Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan’ (GVVP). Van een andere mate van borging is
sprake als ‘verkeersveiligheid’ als prioriteit is opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP).
In het IVP van een gemeente wordt in hoofdlijnen het veiligheidsbeleid beschreven voor een periode van
vier jaar. Ook de lokale prioriteiten in veiligheid worden in het IVP vastgelegd. Een verbinding tussen
verkeersveiligheid en het gemeentelijk domein Openbare Orde en Veiligheid in het IVP verleent het thema
‘verkeersveiligheid’ een belangrijke status en aandacht: De problematiek wordt als een serieus
veiligheidsprobleem gezien en is er de urgentie om voor dit probleem een oplossing aan te reiken. Ook
betekent het opnemen van het speerpunt verkeersveiligheid in het IVP naast andere veiligheidsprioriteiten
dat oplossingen in relatie met elkaar (integraal) kunnen worden afgewogen.
Aan de hand van een eerder onderzoek (in opdracht van het ministerie van JenV) heeft het CCV gekeken
naar de inhoud van IVP’s van gemeenten. Ook is door een extra verdiepende analyse inzicht verkregen op
welke wijze de verbinding tussen verkeersveiligheid en veiligheid tot stand is gekomen en uiteindelijk als
prioriteit in het IVP vermeld staat.
1. LOKALE PRIORITEIT VEILIGHEID
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben de meeste gemeenten hun Integrale Veiligheidsplannen
(IVP’s) voor de komende 4 jaar gepresenteerd. De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale
veiligheid. Om dit goed in te vullen is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang. Het IVP is dé kadernota
voor veiligheidsbeleid. Met het IVP kan de gemeente sturing geven aan lokale veiligheid. Om de prioriteiten
en de doelstellingen uit het IVP concrete invulling te geven, maken veel gemeenten daarnaast gebruik van
zogenaamde uitvoeringsplannen.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in september 2019 het CCV gevraagd te onderzoeken in welke
mate de lokaal en regionaal gestelde speerpunten in de IVP’s overeenstemmen met de door de landelijke
overheid gestelde prioriteiten en koers op het gebied van veiligheid op nationaal niveau. Daarnaast is er
gevraagd naar een vergelijking van de speerpunten in de IVP’s tussen stedelijk gebied en
plattelandsgemeenten.
Richtlijn voor gemeenten voor de ontwikkeling en samenstelling van een IVP biedt de zogenaamde methode
‘Kernbeleid Veiligheid’ (VNG). De methode geeft onder meer aan dat, naast andere veiligheidsthema’s,
verkeersveiligheid onderdeel kan zijn van het integraal veiligheidsbeleid, of – op grond van een plausibele
risico-inschatting of veiligheidsanalyse – ook als prioriteit (op een totaal maximum van drie a vier
prioriteiten) opgenomen kan worden. Het onderzoek van het CCV toonde aan dat:
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•
•
•

•
•

Op een totaal van 128 geanalyseerde IVP’s is in slechts 22 IVP’s verkeersveiligheid opgenomen als
prioriteit.
Wanneer verkeersveiligheid als op zichzelf staande (en unieke) prioriteit is opgenomen in het IVP, deze
verbonden is aan de velden ‘veilige woon- of leefomgeving’ of ‘fysieke veiligheid’.
In de ranking (top 10) van de meest voorkomende prioriteiten in de onderzochte IVP’s komt
‘verkeersveiligheid’ niet voor. ‘Verkeersveiligheid’ is een van de laagst scorende prioriteiten in de
onderzochte IVP’s.
Het overgrote deel van de onderzochte gemeenten die verkeersveiligheid als prioriteit hebben vermeld
in het IVP betreft gemeenten die een lager aantal inwoners tellen dan 100.000.
Naast analyse van de IVP’s van (128) gemeenten zijn ook alle IVP’s van de G4, G40 en de P10 gemeenten
geanalyseerd: Slechts 2 van de G40 gemeenten hebben verkeersveiligheid als prioriteit vermeld in hun
IVP. Slechts 1 van de G4 gemeenten besteed aandacht aan verkeersveiligheid in het IVP. Bij deze
gemeente is verkeersveiligheid eveneens opgenomen als prioriteit.

2. VERDIEPING
Om inzicht te verkrijgen in de factoren die hebben geleid tot ‘verkeersbeleid als prioriteit binnen het
integraal veiligheidsbeleid’ zijn de 22 gemeenten verzocht om een online vragenlijst in te vullen. Negen
gemeenten hebben aan dit verzoek voldaan. In bijlage 2 zijn de resultaten van de vragenlijst weergegeven.

OVERIGE PRAKTIJKVOORBEELDEN GOVERNANCE VERKEERSVEILIGHEID
In bijlage 3 wordt een aantal praktijkvoorbeelden rondom verkeershandhaving beschreven. De gedachte
achter al deze voorbeelden is dat met een bepaalde werkwijze of beleid een verkeersveiligheidsproject
uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten.
CCV heeft deze voorbeelden vergeleken met de manier van werken tijdens de pilots (zie hoofdstuk 3):
•
•
•
•

Organisatie verkeershandhaving (Politie)
Provincie Noord-Brabant: Organisatie verkeersveiligheid
Friesland: Inbedding verkeersveiligheid in OOV
Verkeersveiligheid: een eerste verkenning in
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BIJLAGE 2 – RESULTATEN VRAGENLIJST
BUREAUONDERZOEK
Om inzicht te verkrijgen in de factoren die hebben geleid tot ‘verkeersbeleid als prioriteit binnen het
integraal veiligheidsbeleid’ zijn de 22 gemeenten verzocht om een online vragenlijst in te vullen. Negen
gemeenten hebben aan dit verzoek voldaan. In deze bijlage zijn de resultaten van de vragenlijst
weergegeven.
Een groot aantal Nederlandse gemeenten neemt verkeersveiligheid niet op in het Integraal Veiligheidsplan
(IVP). De voornaamste reden hiervoor is dat men dit onderwerp niet echt als een openbare orde en
veiligheidsprobleem ziet. Waarom heeft uw gemeente verkeersveiligheid toch opgenomen in het IVP?
Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat verkeersveiligheid een plek heeft in het IVP omdat
‘bewoners van de gemeente het zien als een veiligheidsprobleem’.
De volgende (optionele) antwoorden zijn niet gebruikt door de respondenten:
• Verkeersveiligheid in onze gemeente vormt (gebaseerd op objectieve gegevens) een groot
veiligheidsprobleem in onze gemeente.
• De problematiek rondom verkeersveiligheid is gerelateerd aan andere veiligheidsthema's in het IVP
(zoals aan 'Jeugd en Veiligheid' of 'Drugsoverlast')
• Verkeersveiligheid is volgens 'Kernbeleid Veiligheid' een veiligheidsthema die geprioriteerd mag worden
in het IVP. Daarom staat Verkeersveiligheid dan ook in het IVP.
1.

Onder welke afdeling binnen de gemeentelijke organisatie is het thema ‘verkeersveiligheid of ‘verkeer
en vervoer ondergebracht?

Een overgroot deel van de respondenten geeft aan dat het thema ‘Verkeersveiligheid’ niet bij de afdeling
(domein) ‘OOV’ van de gemeente is ondergebracht.
De afdelingen waar ‘verkeersveiligheid’ of ‘verkeer en vervoer’ wel zijn ondergebracht, hebben bij de
onderzochte gemeenten verschillende namen, namelijk: ‘Leefomgeving en Mobiliteit’, ‘Ruimtelijke
ontwikkeling’, ‘Ontwikkeling en beheer (team beheer)’, ‘Beleid en ontwikkeling (team ruimtelijke
kwaliteit)’, ‘Beheer openbare ruimte (team toezicht en handhaving)’ en ‘Realisatie en beheer’.
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2.

Van welke gegevens of informatie is gebruik gemaakt voor de analyse van verkeersveiligheid in uw
gemeenten?

Van de volgende bronnen is voor de analyse het meeste gebruik gemaakt (en heeft geleid tot het prioriteren
van verkeersveiligheid in het IVP):
• Bestand Geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON): 6 gemeenten
• Gegevens politie: 5 gemeenten
• Gegevens afdeling OOV: 4 gemeenten
• Gegevens afkomstig van andere afdelingen binnen de gemeente: 4 gemeenten
• Informatie/gegevens afkomstig van gemeentelijke handhavers: 4 gemeenten
• Gegevens lokaal meldpunt/meldingen bewoners: 4 gemeenten
In enkele gevallen zijn genoemd:
• Gegevens verkregen door (lokale) enquête
• Gegevens/Informatie van buurtpreventie/burgerpanel/bewonersavond
• Veiligheidsmonitor (welke? Van eigen gemeente?)
• Verkeersdodenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De gemeenten die aangeven in regulier overleg te zijn met de politie (zie 7b) geven aan dat tijdens dit
overleg een analyse over verkeersveiligheid plaatsvindt. Echter geven dezelfde gemeenten aan dat een
gezamenlijke verdiepende analyse met de politie niet strikt noodzakelijk is omdat de gemeente zelf al over
voldoende informatie zou beschikken.

3.

Waar bestaat de verkeersproblematiek uit (waardoor verkeersveiligheid wordt gezien als een prioriteit
in het IVP? (Noem tenminste de twee grootste problemen).

‘Snelheid in het verkeer’ wordt door alle onderzochte gemeenten genoemd als grootste problematiek.
Parkeerproblematiek is door de helft van de gemeenten genoemd als grootste problematiek.
De overige problematieken die genoemd zijn: de kwetsbare verkeersdeelnemers (2x), problematiek rondom
landbouwverkeer/vrachtverkeer (2x) en inrichting van de weg (2x)
4.

Welke soort/type maatregelen voor verkeersveiligheid worden ingezet? Selecteer maatregelen die deel
uitmaken van de huidige aanpak (IVP) in uw gemeenten.

Type maatregelen die volgen naar aanleiding van het prioriteren van verkeersveiligheid in het IVP zijn:
•

Beheer/onderhoud wegen in de gemeente (7 gemeenten)
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•
•
•

Verkeerseducatie (6 gemeenten)
Voorlichtingscampagne (5 gemeenten)
Inzet politie/samenwerking politie (4 gemeenten).

5.

Waar staan deze maatregelen vermeld?

Volgens de methode ‘Kernbeleid Veiligheid’ betreft het IVP alleen een beschrijving van het van het
veiligheidsbeleid in hoofdlijnen. De concrete maatregelen (die volgen op de prioritering van
verkeersveiligheid in het IVP) worden in de regel niet vermeld in het IVP, maar in het Uitvoeringsplan
(jaarlijks of om het jaar).
Een minderheid van de onderzochte gemeenten heeft de concrete maatregelen alleen vermeld in een
uitvoeringsplan. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) is de plek waar ook een kleine
minderheid van de gemeenten de maatregelen heeft vermeld en zijn deze ook niet in een ander plan
verankerd. Een enkele gemeente heeft de maatregelen in het geheel niet gedocumenteerd in de plannen
(IVP of GVVP). Samenvattend: Een meerderheid van de onderzochte gemeenten die verkeersveiligheid
hebben geprioriteerd hebben de maatregelen niet gedocumenteerd in een plan. Tevens geeft een
meerderheid van de onderzochte gemeenten aan dat ondanks een bestaand overleg tussen ambtenaren OOV
en ambtenaren Verkeer (zie vraag 7) het GVVP en het IVP niet volledig op elkaar zijn afgestemd.
6.

Op welke wijze vindt er binnen de gemeentelijke organisatie afstemming of overleg plaats over
verkeersveiligheid ?

Regulier overleg bij de onderzochte gemeenten vindt in diverse samenstellingen (en met diverse
benamingen) plaats:
a)

In aanwezigheid van de ambtenaar OOV:
‘Afstemmingsoverleg’
Ambtelijk overleg in aanwezigheid van:
Ambtenaar OOV, wijkagenten, BOA.
Nb. : Betreft veiligheidsoverleg waarbij meerder veiligheidsthema’s, waaronder
verkeersveiligheid, worden besproken.
‘Regulier verkeersoverleg’
Ambtelijk overleg in aanwezigheid van:
ambtenaar OOV, ambtenaar Verkeer, berkeerskundige van de politie, verkeerskundige
Waterschap, ambtenaar projecten Openbare Werken, BOA, brandweer.

b) In aanwezigheid van de Politie:
‘Wijkverkeersteam’
Ambtelijk overleg in aanwezigheid van:
politie, wijkbeheerders gemeente.
‘Team Verkeersadvisering’
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Ambtelijk overleg in aanwezigheid van:
verkeersadviseur politie, beleid en toezichthouder APV, ambtenaar Ruimtelijke
Ordening, ambtenaren Verkeer en Vervoer.
‘Hulpdienstenoverleg’:
Ambtelijk overleg in aanwezigheid van:
politie, gemeente, hulpdiensten.
‘Afstemmingsoverleg’ (zie ook a):
Ambtelijk overleg in aanwezigheid van:
ambtenaar OOV, wijkagenten, BOA.
Nb. : Betreft veiligheidsoverleg waarbij meerder veiligheidsthema’s, waaronder
verkeersveiligheid, worden besproken)
‘Regulier verkeersoverleg’ (zie ook a)
Ambtelijk overleg in aanwezigheid van:
ambtenaar OOV, ambtenaar Verkeer, verkeerskundige van de politie, verkeerskundige
Waterschap, ambtenaar projecten Openbare Werken, BOA, brandweer.
‘Operationeel sturingsoverleg’ (zie ook a)
Ambtelijk overleg in aanwezigheid van:
ambtenaar OOV, operationeel expert Politie, buurtcoördinator gemeente.
7.

Indien er geregeld overleg en afstemming is tussen ambtenaren verkeer en ambtenaren OOV (zie 7.)
over verkeersveiligheid: Zijn bij dit overleg ook bestuurders betrokken?

De meerderheid van de onderzochte gemeenten geeft aan dat er geen regulier overleg is waarbij
bestuurders betrokken zijn.
8.

Met welke andere partijen, experts of stakeholders werkt u nog meer samen op het gebied van
verkeersveiligheid

Door de onderzochte gemeenten zijn genoemd: VVN, ROV, Fietsersbond, openbaar vervoer, regio,
regiogemeenten, Hoogheemraadschap, brandweer, verkeerskundige.
9.

Zijn er met de politie of lokale driehoek afspraken gemaakt over de inzet van extra capaciteit door de
politie?

Navraag bij de ‘Contactgroep Verkeersveiligheid’ (VNG/GNMI) leerde dat het thema ‘verkeersveiligheid’ in
de lokale driehoek (Burgemeester, OM, Politie) niet altijd of nooit een gespreksthema is. Veel gemeenten in
de Contactgroep Verkeersveiligheid geven ook aan dat men er bewust van is dat er geen (of beperkt)
handhavingscapaciteit vanuit de politie beschikbaar is. Dit is voor gemeenten reden om het thema niet te
agenderen voor het overleg in de lokale driehoek. Ook de onderzochte gemeenten geven allen aan dat er
met de politie of lokale driehoek geen afspraken zijn gemaakt over de inzet van extra capaciteit.
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BIJLAGE 3 – PRAKTIJKVOORBEELDEN
VERKEERSVEILIGHEID
In deze bijlage wordt een aantal praktijkvoorbeelden uit het land weergegeven, ter inspiratie en als
achtergrondinformatie voor dit onderzoek
De volgende praktijkvoorbeelden worden hieronder kort beschreven:
1. Organisatie verkeershandhaving (Politie). Dit voorbeeld geeft een duidelijke weergave hoe de politie is
georganiseerd. Deze kennis is met name gebruikt in het veldonderzoek waarbij duidelijk is wat de rol
van het basisteam is en van Team Verkeer.
2. Provincie Noord-Brabant: Organisatie verkeersveiligheid. Dit voorbeeld illustreert hoe het vraagstuk van
verkeershandhaving in een andere provincie wordt opgepakt. Dit is als inspiratie gebruikt voor de
aanbevelingen van dit onderzoek.
3. Friesland: Inbedding verkeersveiligheid in OOV. Dit voorbeeld biedt aanknopingspunten voor de
afdelingen OOV om verkeersveiligheid op te nemen in hun integraal veiligheidsplan, wat niet voor elke
gemeente evident is.
4. Verkeersveiligheid: een eerste verkenning in Friesland. Dit CCV-onderzoek uit 2019 verkent de
samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen Verkeer en Openbare Orde en Veiligheid in vier
Friese gemeenten.

1. ORGANISATIE VERKEERSHANDHAVING (POLITIE)
In de beschrijving van de overige praktijkvoorbeelden komen verschillende verbindingen en interacties van
de gemeente met de politie aan de orde. Aan de hand van een samenvatting van de factsheet
‘Verkeershandhaving’ van het SWOV (september 2019, Den Haag 7) is in het onderstaande een overzicht te
vinden van de activiteiten van de politie in de regio’s.
Sinds 2013 bestaat de Nederlandse nationale politie uit 10 regionale eenheden (die zijn verdeeld in 43
districten en in 168 basisteams) en een Landelijke Eenheid. Het verkeerstoezicht door de politie vindt plaats
door de algemene Basisteams en Teams Verkeer van de Regionale Eenheden.
De algemene Basisteams
De inzet van de basisteams voor verkeershandhaving wordt bepaald door afspraken in de driehoek
(Burgemeester, Openbaar Ministerie en politie), de integrale veiligheidsplannen van gemeenten en de
landelijke prioriteiten uit de Veiligheidsagenda. Nb: In de Nationale Veiligheidsagenda 2019-2022 wordt
verkeersveiligheid niet genoemd.
De basisteams houden zich bezig met de basispolitiezorg (toezicht op straat, preventieadvies,
horecatoezicht, hulpverlening, licht recherchewerk, handhaven van wetten en regelgeving op het gebied
van wapens en munitie, en sluitingstijden van horecagelegenheden en winkels). Sinds de reorganisatie van
de politie zijn de Regionale Eenheden ook belast met verkeershandhaving op autosnelwegen, samen met de
Landelijke Eenheid.
Teams Verkeer

7

https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/verkeershandhaving
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De inzet van de Teams Verkeer van de Regionale Eenheden wordt bepaald aan de hand van (regionale)
handhavingsplannen.
Deze teams houden zich bezig met verschillende verkeerstaken, waaronder algemene verkeershandhaving
op de prioriteiten (Verkeersveelplegers, Afleiding, Rood licht, Alcohol en drugs, en Snelheid - afgekort
VARAS), handhaving van ‘bijzondere verkeerswetgeving’ (taxizaken, bijzondere transporten, rust-/rijtijden),
afhandeling en onderzoek van incidenten op autosnelwegen, en verkeerstechnische advisering.
EVT
Op de autosnelwegen handhaaft de ‘Dienst Elektronisch Verkeerstoezicht’ (EVT) van de Landelijke Eenheid
op snelheid, in aanvulling op de trajectcontrolesystemen. Deze dienst houdt radarsnelheidscontroles op
riskante delen van autosnelwegen op basis van risico-informatie en informatie over rijsnelheden.
Aanvullend toezicht
De politie is een overvraagde organisatie. De aan de politie opgedragen taken op het gebied van opsporing,
hulpverlening en openbare ordehandhaving omvatten meer werkzaamheden dan de organisatie soms aankan.
Er moeten dus voortdurend keuzes worden gemaakt over wat wel en wat niet te doen en welke prioriteiten
de voorkeur hebben.
In de toekomst kunnen buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) wellicht ook bevoegdheden krijgen
voor verkeershandhaving. Nu kunnen BOA’s niet bekeuren voor verkeersovertredingen als aanvulling op de
capaciteit voor verkeershandhaving bij de politie.
Handhaving op het ‘onderliggende wegennet’
Tot het ‘onderliggend wegennet’ behoren de wegen die niet onder het hoofdwegennet vallen. In sommige
publicaties van Rijkswaterstaat wordt het onderliggend wegennet gedefinieerd ‘zijnde alle wegen niet in
bezit van het Rijk’. Dit ‘onderliggend wegennet’ betreft ook de wegen die gemeente beheren.
Door de politie wordt ook gehandhaafd op dit onderliggend wegennet. Echter is de handhaving op 30km/uurwegen gering. Het standpunt van het Openbaar Ministerie (OM) is, dat als een 30km/uur-zone niet voldoet
aan de inrichtingseisen, de politie zeer terughoudend moet zijn dit met verkeershandhaving te corrigeren.
Wanneer een 30km/uur-gebied in principe goed is ingericht en er desondanks overtredingen plaatsvinden,
kan de politie wel besluiten om te handhaven.

2. PROVINCIE NOORD-BRABANT: ORGANISATIE VERKEERSVEILIGHEID
De provincie Noord-Brabant heeft Berenschot gevraagd om een evaluatie die kan dienen als bouwsteen voor
het nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP). Aan de hand van een samenvatting van deze evaluatie
in het bureauonderzoek zal het volgende beschreven worden: Het laat ons zien hoe de kaders uit de
Leidraad handhavingsplan verkeer, het SPV en de formele beschrijving van de politietaken in de praktijk van
Noord-Brabant worden ingevuld.
Eén van de deelvragen in de evaluatie is hoe verkeersveiligheid is georganiseerd in Brabant: Hoe
functioneert het samenwerkingsstelsel c.q. de Governance van het BVVP? Naast het antwoord op deze vraag
zal in het bureauonderzoek ook meegenomen worden wat de reflectie is van de betrokkenen zelf over deze
samenwerking en hoe effectief deze samenwerking is. De conclusies en aanbevelingen van Berenschot zijn in
de onderstaande beschrijving van de evaluatie weggelaten: We richten ons in het bureauonderzoek alleen
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op het beschrijven van de organisatie van verkeersveiligheid in Noord-Brabant en een aantal kanttekeningen
die zijn geplaatst door de betrokken overheden.
Organisatie en kanttekeningen
Het BVVP 2016-2020 kwam tot stand als gezamenlijk plan van de Brabantse verkeersveiligheidspartners:
Gemeenten, GGA-regio’s, Provincie, Politie, OM, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties.
De organisatie van verkeersveiligheid is vastgelegd in het BVVP. Uitgangspunten voor de organisatie in
Noord-Brabant zijn:
a)
Integrale aanpak: De aanpak van verkeersonveiligheid betreft een zogenaamde ‘integrale’
aanpak van verkeersveiligheid. 8 Drie verschillende aanpakken, allen bijdragend aan
verkeersveiligheid, zijn verenigd in de organisatie van verkeersveiligheid in de provincie :

Het beheer en onderhoud van de infrastructuur (‘Engineering’).

Educatie en voorlichting (‘Education’).

Handhaving verkeer (‘Enforcement’).
b) De verkeersveiligheidspartners bundelen hun krachten voor campagnes rondom jaarlijkse
accenten.
c) Governance: Er is een Governancestructuur die de samenwerking rondom verkeersveiligheid in
Brabant stimuleert.
In het onderstaande overzicht is voor iedere partner in de samenwerking een profiel
samengesteld. Per partners is de rol en functie beschreven, alsmede de relatie met de andere
partner. Toegevoegd zijn ook per partner de kanttekeningen in het onderzoek van Berenschot.
Deze kanttekeningen hebben voornamelijk betrekking op de rol van de gemeenten.
Gemeente:
Proces m.b.t. het samenstellen van de maatregelen:
I. Een prioriteitenlijst wordt door de betrokken wethouder
(gemeentelijk bestuur) samengesteld. Hierbij wordt het
gemeentelijk bestuur geadviseerd door het basisteam Verkeer
(politie).
II. Op basis van alle gemeentelijke prioriteitenlijsten wordt samen
met de politiedistricten een generieke prioriteitenlijst
samengesteld (Zie ‘GGA’).
III. Aan de hand van deze lijst zegt de politie toe welke inzet zij
pleegt op het gebied van handhaving.
IV. Aan de hand van de inzet van de politie zegt de gemeente toe
welke maatregelen zij neemt op het gebied van de infrastructuur
en welke zogenaamde ‘mensgerichte maatregelen’.

8

‘Integraliteit’ heeft in het BVVP een andere betekenis dan de term ‘Integraal’ in ‘Integraal’ Veiligheidsplan (IVP) in het bureauonderzoek. Daar

betreft het de verbinding tussen verschillende (geprioriteerde) veiligheidsthema’s met elkaar in het lokale IVP. In het BVPP betreft het de
verbinding tussen 3 verschillende aanpakken die allen bijdragen aan de verkeersveiligheid (en niet aan veiligheid in algemene zin).
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-

Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan of Uitvoeringsplan (Jaarlijks:
bevat een beschrijving van de te nemen maatregelen).
Maatregelen nemend met betrekking tot de infrastructuur en op het
gebied van educatie, voorlichting enz. (‘mensgerichte maatregelen’).
Lokale Driehoek: Waar onder meer verkeershandhaving op de agenda
staat en afgestemd wordt. Afspraken binnen de lokale driehoek
worden vastgelegd in gemeentelijke verkeersveiligheidsplannen.

Kanttekeningen (Gemeente):
Als belemmering voor het BVVP wordt naar voren gebracht dat het draagvlak in de regio
soms ontbreekt en dat het beleid onvoldoende doorsijpelt naar gemeentelijk niveau.
Met name kleinere gemeenten zijn volgens sommige geïnterviewden niet bekend met (de
inhoud van) het plan.
Gemeenten geven aan de risicoanalyse lastig te vinden omdat vele daarvoor niet de tijd,
capaciteit en kennis hebben.
Door gesprekspartners van gemeenten en provincie is de wens uitgesproken om meer
invloed op de inzet van handhaving te krijgen. Handhaving is eigenlijk nog geen
instrument dat gezamenlijk ingezet kan worden. Dit is een barrière om tot echt integraal
verkeersveiligheidsbeleid te komen.
Een aantal gemeenten heeft aangegeven qua infrastructuur de zaken op orde te hebben
ten aanzien van verkeersveiligheid. Verdere investeringen staan wat hen betreft niet in
verhouding tot de te verwachten opbrengst hiervan. Hierin verschillen zij van mening met
handhavingspartners die de infrastructuur juist nog als leidend zien.
De maatregelen die gemeenten nemen komen niet altijd voort uit een duidelijke afweging
of beleid. Het maken van een integrale afweging over welk type maatregel ingezet moet
worden staat nog in de kinderschoenen. De effectiviteit van maatregelen is ook niet altijd
duidelijk.
GGA (Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoerregio) : Ambtelijk overleg.
Brabant heeft 4 van deze regio’s
-

-

In de GGA stemmen lokale overheden hun verkeer-en vervoerbeleid af.
Daarbij gaat het in de eerste plaats om infrastructurele en
‘mensgerichte’ maatregelen (Zie ‘Gemeente’).
Jaarlijks: Opstellen van een plan met maatregelen die in aanmerking
komen voor provinciale subsidie (Zie provincie).

GGA (Portefeuillehoudersoverleg): Bestuurlijk overleg.
In aanwezigheid van: Wethouders van de betrokken gemeenten (Zie
‘Gemeente’) en vertegenwoordigers van politie en Rijkswaterstaat .
Kanttekeningen (GGA):
De GGA-regio’s worden algemeen gezien als nuttige organisatielaag tussen gemeenten en
provincie. Het bevordert de samenwerking tussen gemeenten en vergemakkelijkt de
coördinatie vanuit de provincie. Op dit niveau vindt uitwisseling en afstemming plaats,
maar uit de gesprekken blijkt dat van gezamenlijke prioritering nauwelijks sprake is.
Ambtelijk Kernteam verkeersveiligheid:
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-

In aanwezigheid van: Provincie, gemeenten en handhavingspartners
[ambtelijk]
Ontvangt het Handhavingsplan van de politie-eenheid (Team
Verkeer)

Bestuurlijk/Provinciaal niveau: Kernteam Verkeersveiligheid:
In aanwezigheid van: Provincie, gemeenten en handhavingspartners
[bestuurlijk]
Ontvangt het Handhavingsplan van de politie-eenheid (Team
Verkeer)
Maatschappelijke partners:
Maatschappelijke organisaties waren voorheen betrokken via
klankbordgroepen. De partners zijn nu betrokken bij de uitvoering, maar
niet meer op strategisch niveau.
Politie
• 2 regionale politie-eenheden (voor Brabant)
• Basisteam Verkeer geeft advies bij het samenstellen van de
prioriteitenlijst door de betrokken wethouder (bestuur) van de
gemeente.
• Basisteam stelt generieke prioriteitenlijst op voor alle gemeenten
• Team Verkeer van elke politie-eenheid: Ontwikkeling Handhavingsplan
voor de regio (waarin ondermeer de afspraken met het OM over inzet
van de politie). Het Handhavingsplan wordt gedeeld met het bestuurlijk
kernteam.
• Politie maakt met het OM afspraken over de inzet op handhaving
• Politie voegt tevens advies toe bij de aanvraag van een gemeente voor
provinciale subsidie.
OM:
Maakt met de politie afspraken over de manier waarop de politie handhaaft
in het verkeer (zie ‘Politie’). Alle parketten doen dat in hun regio.

Kanttekening (Politie en OM):
Betrokkenen waarderen de toegenomen betrokkenheid van politie en OM. Het afstemmen
van de handhavingsplannen wordt daarbij als waardevolle stap gezien.
CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie)
• Maakt met de landelijke eenheid van de politie afspraken over de
manier waarop de politie handhaaft in het verkeer.
• Daarnaast ondersteunt het CVOM de regio's met expertise.
• Budget beschikbaar voor gemeenten (voor volledig automatische
handhavingsinstrumenten).
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Provincie Noord-Brabant:
Budget: voor verkeers-of vervoersprojecten ten behoeve van
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.(voor GGA’s, vermeld
in zgn. jaarlijks Uitvoeringsplan
Kanttekeningen (Provincie):
Veel gesprekspartners spreken hun waardering uit voor de trekkende rol die de provincie
neemt. Dat mag wat hen betreft zelfs in sterkere mate. Enkelen ervaren dat de provincie
zich terugtrekt en meer aan gemeenten overlaat. Zij zien dat als risico. Andere menen
juist dat de provincie actiever is geworden en waarderen dat.

3. FRIESLAND: INBEDDING VERKEERSVEILIGHEID IN OOV
Bron voor deze beschrijving is het document: Strategisch plan voor de verkeersveiligheid (2010-2025),
Provincie Fryslân: Integrale verkeersveiligheid, Onderzoek naar kansen en mogelijkheden [2009, ROF] 9
Om de in het strategisch plan van de provincie Friesland (voor de periode 2010-2025) gestelde doelstellingen
te realiseren is in het onderzoek verkend welke activiteiten of werkwijzen kunnen bijdragen aan het
realiseren van deze doelen.
Een kans wordt gezien in de integrale benadering van verkeersveiligheid waarbij dwarsverbanden worden
gelegd met andere beleidsterreinen. Denk aan het lokaal milieubeleid, ruimtelijke ordening of de lokale
gezondheidszorg. Zo kan verkeersveiligheid als een facet beschouwd worden van andere beleidssectoren.
De interactie met en door andere sectoren biedt kansen voor het optimaliseren van verkeersveiligheid.
Rollen en relaties van de partijen zullen door deze interactie ook veranderen en de dynamiek rondom
verkeersveiligheid vernieuwen en versterken. Kansen voor versterking van ‘verkeersveiligheid’ dienen zich
aan als het thema deel uitmaakt van nieuw overleg en besluiten.
Bestaande interacties en verbindingen
In het onderzoek is gekeken naar bestaande sectorale interacties door overheden. Met hulp van het CCV is
op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid geïnventariseerd welke verbindingen in beleid zich
voordoen:

Op steeds meer terreinen krijgt de gemeente een regierol. Zo ook bij het Integrale
Veiligheidsbeleid. Het beleidsterrein ‘veiligheid’ kent een groot aantal verschillende
veiligheidsthema’s. In de handreiking ‘Kernbeleid Veiligheid (VNG 10)’ voor gemeenten
staat bijvoorbeeld aangegeven dat verkeersveiligheid onderdeel kan uitmaken van het
Integraal veiligheidsplan. De regie op het brede pallet aan veiligheidsthema’s maakt
dat in veel gebieden van Nederland men is over gegaan op regionale samenwerking. Uit
de trendanalyse blijkt dat de regionale samenwerking zich vooral richt op: Jeugd en
veiligheid, huiselijk geweld, drugs, bestuurlijke aanpak en veelplegers.

9

https://www.crow.nl/downloads/documents/kpvv-kennisdocumenten/integrale-verkeersveiligheid-onderzoek-naar-kansen

10

https://vng.nl/artikelen/kernbeleid-veiligheid
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Ook komt het thema verkeersveiligheid hier en daar terug in een aantal projecten en
thema’s, zoals bij Veilig Uitgaan, Het Keurmerk Veilig Ondernemen of bij het thema
Jeugd & alcohol.

Ander beleidssectoren die zich volgens het onderzoek lenen voor een integrale aanpak en samenwerking:

•
•
•
•
•
•

Milieubeleid
Bereikbaarheid/Mobiliteit
Ruimtelijke Ordening
Economische zaken (technologie)
Ouderenbeleid
Hulpverleningsdiensten

In het onderzoek worden veiligheidsvelden genoemd die op dit moment het meest kansrijk zijn en waarmee
per direct concrete activiteiten kunnen worden toegevoegd:

1.
2.

Jeugd en veiligheid
Veilige woon- en leefomgeving

4. VERKEERSVEILIGHEID: EEN EERSTE VERKENNING IN FRIESLAND
In vier Friese gemeente, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Waadhoeke en Leeuwarden zijn begin 2019
gesprekken gevoerd met de ambtenaren van de afdelingen Verkeer en Vervoer en de afdelingen Openbare
Orde en Veiligheid. De focus van de gesprekken was in hoeverre deze afdelingen samenwerken op het
terrein van verkeersveiligheid. Wat zijn hun behoeften, belangen en verwachtingen naar elkaar? Hieronder
staan de aanbevelingen uit dit rapport.
•
Urgentie duiden
Wat is de urgentie om verkeersveiligheid aan te pakken? Vaak weet men dat niet waardoor
verkeersveiligheid een sluipmoordenaar geworden is. Maak duidelijk dat er te veel doden en gewonden
vallen en dat dit onderwerp dus behoort tot een prioriteit. Steviger (strategisch) agenderen is het advies.
•
Meer structurele aandacht voor verkeersveiligheid
Breng de ambtenaren OOV en Verkeer bij elkaar en laat hen nagaan wat hen samenbindt. Hoe kunnen zij
elkaar versterken? Neem hierin ook de bestuurders mee. Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid
2030 is hiertoe een prima aanknopingspunt. Het CCV begeleidt dergelijke sessies nu op het vlak van
bijvoorbeeld wijkveiligheidsplannen en jeugdoverlast. Deze opzet leent zich ook prima om Verkeer en OOV
met elkaar het gesprek te voeren en zo de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
•
Betere analyse
De cijfers van de afdelingen verkeer en OOV kunnen naast elkaar gelegd worden zodat betere analyses
gemaakt kunnen worden waar de grootste risico’s liggen. Ook de subjectieve cijfers uit bijvoorbeeld de
Veiligheidsmonitor geven een mooi beeld wat volgens de bewoners vooral opgepakt moet worden. Het delen
van cijfers is niet altijd makkelijk. Zo zal de politie niet altijd even makkelijk al haar cijfers overhandigen.
Werk daarom samen en zorg voor beter onderbouwde analyse om de juiste (beleids)keuzes te maken.
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•
Laat verkeersveiligheid een integraal onderdeel vormen van de plannen
Betrek verkeersveiligheid zowel in de verkeersveiligheidsplannen (afdeling Verkeer), de integrale
veiligheidsplannen (afdeling OOV) en de omgevingsplannen (vanuit de Omgevingswet). Zorg dat de
belangrijkste samenwerkingspartners hierin meegaan, zoals de politie, het OM en VVN. Beter vooraf
bedacht, dan achteraf ingepast.
•
Focus meer op gedragsverandering
Laat gedragsverandering bij de bewoners van uw gemeente niet alleen over aan VVN. Het realiseren van
gedragsverandering is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt om specifieke kennis. Alleen campagnes
uitzetten helpt dan niet. Het moet gaan om kennis, houding en gedrag: het brengen van alleen kennis is
onvoldoende. Zet ook gericht in op een verandering in houding en gedrag. Zorg als gemeente ervoor dat er
projecten komen waar al deze drie elementen in terugkomen. Het CCV kan de gemeenten daarbij helpen:
https://hetccv.nl/advies-en-training/ccv-academie/gedragsverandering-voor-toezicht-en-handhaving/.
•
Bewoners hebben ook verantwoordelijkheden
Bewoners staan centraal bij hun wensen op verkeersveiligheid maar wijs hen ook op hun
verantwoordelijkheden. Vaak zijn het de eigen bewoners die ongewenst gedrag vertonen als te hard rijden
of foutparkeren. Elkaar daarop durven aanspreken is een groot goed.
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BIJLAGE 4 – VRAGENLIJST VELDONDERZOEK
Voorafgaand aan de werksessie zijn de deelnemers bevraagd via een vragenlijst. De input uit de
vragenlijsten is gebruikt om tijdens de werksessie op bepaalde onderdelen verder met elkaar door te
praten. Het gaf voeding aan de discussie. De volgende stellingen en vragen maakten onderdeel uit van de
vragenlijst:
BLOK 1: Stellingen op inhoud
• Ik heb een goed beeld van de verkeersveiligheid en -handhaving in de gemeente
• Ik ben goed bekend met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan van de gemeente
• Ik ben goed bekend met het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente
• Ik ben goed bekend met het Handhavingsplan van de politie
• Ik ben goed bekend met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
• Er is een sterke informatiepositie om vorm en inhoud te geven aan de verkeersveiligheid en -handhaving
• Er is een heldere prioriteitstelling op de verkeersveiligheid
BLOK 2: Stellingen op proces
• De gemeente pakt de overall regie rondom de verkeersveiligheid goed op
• In de driehoek staat verkeersveiligheid en daarbinnen de verkeershandhaving stevig geagendeerd
• Er is sprake van structureel overleg tussen gemeente en politie
• Er is sprake van structureel overleg tussen gemeente en provincie
• Ik heb voldoende zicht op alle overleggen die er zijn met betrekking tot verkeersveiligheid
• Ik ben bekend met de 'governance-structuur' uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
BLOK 3: Stellingen op proces
• Het is mij duidelijk wat mijn rol is met betrekking tot verkeersveiligheid
• Het is mij duidelijk wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van mijn partners m.b.t.
verkeersveiligheid
• Wij weten elkaar te vinden en hebben zowel formeel als informeel voldoende contact. De lijntjes zijn
kort.
• Er is sprake van een goede informatie-uitwisseling en terugkoppeling.
• Onze huidige inzet op verkeersveiligheid en daarbinnen verkeershandhaving voldoet.
BLOK 4: Toekomstbeeld
Het is 7 juli 2022, 15.30 uur. Het is een warme zomermiddag en vanaf morgen heb je lekker
zomervakantie. Wat is er toch veel gebeurd op het gebied van verkeersveiligheid. Het
mooie samenspel tussen de gemeente, provincie, politie en OM heeft ervoor gezorgd dat er meer
structurele aandacht en samenwerking is. Zowel binnen deze organisaties als tussen de gemeente,
provincie, politie en OM. De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat verkeersveiligheid en daarbinnen
verkeershandhaving op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau een vlucht heeft genomen. Wat is er dan ook
veel veranderd in 2 jaar tijd. Je bent echt trots op waar jullie nu staan en wat er allemaal is bereikt.
Stap in de toekomst en verplaats jezelf naar 7 juli 2022 en mijmer eens terug hoe je tot het bovenstaande
resultaat bent gekomen. Benoem o.a. welke punten zijn opgepakt, welke maatregelen er zijn genomen en
hoe het samenspel met de andere partners is verlopen. Denk los van de huidige situatie en ga echt voor je
ideaalbeeld. Besteed vooral aandacht aan wat jouw eigen bijdrage en die van de ander hierbij was.
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BLOK 5: Open vragen
• Wat is het grootste gemis in de huidige aanpak rondom verkeersveiligheid in <naam gemeente>?
• Wie zie jij als jouw 'opdrachtgever' als het gaat om verkeersveiligheid?
• Is verkeersveiligheid en -handhaving op bestuurlijk niveau voldoende geborgd? Licht je antwoord toe.
• In het SPV 2030 wordt opgeroepen om te zorgen voor 'risico-gestuurd beleid'. Wat versta jij hieronder?
• Deze CCV-werksessie is voor mij geslaagd als… (maak de zin af)
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BIJLAGE 5 – VERSLAGEN WERKSESSIES
WERKSESSIE 1: WESTERKWARTIER
INLEIDING

Op 4 maart jl. heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in opdracht van het
CROW een werksessie begeleid met betrekking tot ‘Synergie integrale veiligheid en verkeersveiligheid door
handhaving’ in de gemeente Westerkwartier. Het doel van deze werksessie was om in beeld te krijgen hoe
het proces rondom verkeersveiligheid in de praktijk nu verloopt om vervolgens met elkaar een gezamenlijk
beeld te vormen over hoe dit beter kan voor de nabije toekomst.
Aanwezig waren:
• 2 beleidsmedewerkers Verkeer & Vervoer
• 1 medewerker Verkeerszaken
• 1 adviseur Openbare Orde en Veiligheid
• 1 beleidsadviseur van het OM
• 2 medewerkers van de Nationale Politie met het taakaccent verkeer
• 1 secretaris van het Verkeers- en Vervoersberaad
WERKWIJZE

De werkwijze voor deze werksessie was als volgt:
• Er is gestart met de vraag: Wat weten we? De resultaten van de vooraf toegestuurde vragenlijst en
enkele cijfers van de BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage zijn besproken. Alle aanwezigen zijn
vervolgens in de gelegenheid gesteld om hierop aan te vullen.
• Vervolgens is de vraag ‘Wat willen we?’ en ‘Wat kunnen we?’ concreter beantwoord; de ambities en
doelen voor de nabije toekomst zijn verder uitgewerkt. Dit heeft concrete input opgeleverd voor het
verhogen van de synergie tussen integrale veiligheid en de verkeersveiligheid en handhaving.
WAT WETEN WE?

Om deze vraag te beantwoorden is vooraf een vragenlijst toegestuurd en is de BLIQ
Verkeersveiligheidsrapportage bestudeerd. Samengevat ziet dat er als volgt uit:
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WAT WILLEN WE?

Op basis van de vorige vraag ‘Wat weten we?’ is de stap gezet naar de vervolgvraag: Wat willen we? Uit de
input bij ‘Wat weten we?’ en het gesprek wat daarop volgde, kwam op drie punten een duidelijke wens naar
voren:
A. Governance: o.a. rol van het bestuur/driehoek, governancestructuur
B. Samenwerking: o.a. integraliteit, intern/extern, handhavingsafspraken
C. Planvorming: o.a. afstemming beleidsplannen, risicogestuurde aanpak, informatiepositie.
Op geeltjes hebben de deelnemers op deze drie punten hun ambities en doelen voor de nabije toekomst
aangegeven. Een uitwerking van deze geeltjes staat hieronder.
A.
•
•
•
•
•
•
•

Governance
Verkeershandhaving moet een vast onderwerp worden in de driehoek.
Breng het lokale handhavingsplan in bij de driehoek en laat deze daar ook goedkeuren.
Duidelijkheid over de rol en afstemming van de verschillende bestuurders, de ambtenaren en de
gemeenteraad.
Draagvlak OM en politie voor integrale veiligheidsvraagstukken en verkeershandhaving, hoge prioriteit.
Eén handhavingsoverleg voor de hele provincie Groningen: Districtelijk Coördinerend Verkeersoverleg
(DCV); betere afstemming analyse en capaciteitsplanning.
In de driehoek; inzet van handhaving bespreken a.d.h.v. risicorapportages.
Duidelijke aansturing vanuit de driehoek op basis van informatie van gemeente, politie en provincie.

B. Samenwerking
• Heldere criteria van OM krijgen op welke basis ze toestemming geeft aan politie om in 30 en 60 kmzones te mogen handhaven.
• Integrale aanpak, meer afstemming, continuering huidige afspraken in een periodiek veiligheidsoverleg
tussen politie en de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente.
• Samenwerking in handhaving tussen wegbeheerders, politie, ANWB, VVN, Fietsersbond, etc.
• De roep om boa’s te laten handhaven op snelheid om daarmee politie te ontlasten.
• Betere rolverdeling tussen BOA en politie.
• Voortzetting huidige overlegvorm, ‘warme’ banden blijvend onderhouden.
• Intensieve samenwerking tussen politie en gemeente, 2 keer per jaar overleg inplannen. Doel:
Afstemmen beleid / handhavingsplan.
• Structureel overleg tussen ambtenaren OOV, ambtenaren Verkeer en senior Verkeer van het basisteam
van de politie.
• Verschillende rollen provincie, gemeente en politie nader tot elkaar brengen (bijvoorbeeld pas
handhaven als de inrichting van de weg is aangepast).
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C.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planvorming
Bewoners meer betrekken bij planvorming om daarmee begrip te krijgen.
Meer capaciteit om te kunnen handhaven.
Handhaven op basis van informatie: breng risicolocaties in kaart en stem daar de handhaving op af.
Werken vanuit één risicoanalyse verkeersveiligheid op basis van de 9 SPV-thema’s, gemeenten zijn zo
onderling vergelijkbaar waardoor betere prioriteiten voor de politie te bepalen zijn.
Handhaving: regie bij de gemeente voor provinciale en Rijkswegen, vastgesteld in het driehoeksoverleg,
politie maakt uitvoeringsplan.
De beleidsmedewerkers Verkeer en Vervoer van de gemeente mee laten praten over het
handhavingsplan van de politie.
Aandacht voor ad hoc handhaving op basis van klachten burgers. Hoe ga je hiermee om?
Meer handhaving op 60 km wegen bij prioritaire knelpunten.
Planvorming op basis van ongevallen, meldingen en inzichten van medewerkers.

Na het opplakken van de geeltjes op flappen zijn de drie punten plenair met elkaar besproken. Dat leverde
het volgende beeld op:
Governance
Er is een grote behoefte aan een handhavingsoverleg per provincie, zoals het Districtelijk Coördinerend
Verkeersoverleg (DCV). Dat zorgt voor:
• een betere aansluiting met en tussen de wegbeheerders
• betere informatie gestuurde handhaving
• lokale deskundigheid om tot een prioriteitstelling te komen (scherper advies naar de driehoek!).
Wel wordt nog afgevraagd wat een juiste omvang van dit overleg zou zijn (de grootte van de groep). Ook
vraagt het om een goede afstemming tussen de burgemeester (gaat over de capaciteit van de politie) en de
wethouder met verkeer in de portefeuille.
Verder wordt met elkaar geconcludeerd dat als ‘handhaving’ in het Integrale Veiligheidsplan (IVP) staat, dan
hoort het ook op de agenda van de driehoek te staan én in het jaarplan van de politie. De praktijk is nu dat
vooral de A7 op de agenda staat, maar er zijn meer locaties die om handhaving vragen. Op basis van
analyses zouden deze locaties in dit overleg wél een plek verdienen: “Daar waar meer capaciteit nodig is”.
Dat vraagt om een nieuw soort ambtelijk kwartaaloverleg waar deze analyses gemaakt kunnen worden.
Vanuit de gemeente nemen de afdelingen OOV en Verkeer en Vervoer deel en vanuit de politie de senior
verkeer (vanuit het basisteam) en een medewerker van het team verkeer. Zo wordt ook zicht verkregen op
elkaars handhavingsacties en kan erover teruggekoppeld worden. Het is goed om dit overleg een status mee
te geven door het te benoemen in de plannen (onder andere het uitvoeringsplan OOV). Ook is het van belang
om de input vanuit dit kwartaaloverleg mee te nemen in het voorbereidend overleg op de driehoek.
Samenwerking
Bij het vorige punt is geopperd om eens per kwartaal ambtelijk om tafel te gaan. Bij het punt
‘samenwerking’ is dat verder uitgebouwd:
• Maak afspraken op de drie E’s (Engineering, Education en Enforcement). Van belang om hier ook de
gedragscomponent mee te pakken, bijv. excessief gedrag. Ook als het objectief gezien een lage
prioriteit heeft, want subjectief kan dit anders worden ervaren. En: Met alleen Engineering (inrichting)
kom je er niet! De drie E’s moeten in samenhang worden opgepakt.
• Op basis van welke criteria wordt er wel of niet gehandhaafd in 30 en 60 km-zones? Sinds oktober is dat
belegd bij de politie. Het is dus verstandig om dit ook mee te nemen in het kwartaaloverleg.
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Planvorming
Voor wat betreft ‘planvorming’ zijn de volgende aanvullende opmerkingen gemaakt:
• Stel het handhavingsplan van de politie in wisselwerking met de gemeente op. Benoem dat ook in het
IVP om deze ruimte te bieden.
• “Maak aan bewoners inzichtelijk welke keuzes wij – gemeente en politie - maken. Ook de gemeenteraad
daarin meenemen en opvoeden.” Het is in vele gemeenten gebruik dat de politie één keer per jaar
verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, waaronder verkeershandhaving. Dit zou ook goed voor
Westerkwartier zijn. Door deze transparantie wordt er publiek vertrouwen gewonnen.
• Hoe komen we tot een risicogestuurde aanpak?
o Het Verkeers- en Vervoersberaad kan voor iedere gemeente een veiligheidsbeeld op maat
maken op basis van de 9 SPV-thema’s. Neem dit ook mee in het kwartaaloverleg!
o Gemeenten en basisteams kunnen ook onderling vergelijken. Dat helpt bij de toewijzing van
capaciteit.
o Provinciale subsidie: Vanuit het SPV is er subsidie om een risicogestuurde aanpak lokaal door te
ontwikkelen.
o De gemeente en politie kunnen samen hierin optrekken. Het nieuw te vormen kwartaaloverleg
is daarvoor prima overlegtafel.
WAT KUNNEN WE?

Bij deze laatste vraag is bepaald of het ‘gewilde’ ook gerealiseerd kan worden. Kunnen we het ook
waarmaken? En zo ja, wat is er dan nodig, wie zijn er aan zet, et cetera? Besloten is om binnen deze
werksessie twee actiepunten met elkaar te benoemen (dat betekent niet dat het andere niet relevant is,
maar dit wordt meegenomen naar de andere overlegtafels!):
•
•

Kwartaaloverleg gemeente en politie
Raad informeren over verkeershandhaving.
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ACTIE 1: Kwartaaloverleg gemeente en politie
Zoals besproken bij ‘Wat willen we?’ is geopperd om een ambtelijk kwartaaloverleg in het leven te roepen.
Vanuit de gemeenten nemen OOV en Verkeer en Vervoer deel en vanuit de politie de senior Verkeer (vanuit
het basisteam) en een medewerker van het team Verkeer. Afgesproken is dat de secretaris van het
Verkeers- en Vervoersberaad – Arjan van der Zwaag - hierop aan zal jagen vanuit de provinciekant. De
beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer – Theo Vlaming – is benoemd als actiehouder.
ACTIE 2: Raad informeren over verkeershandhaving
Het voorstel is gedaan om de gemeenteraad eens per jaar bij te praten op verkeershandhaving. Binnenkort
wordt het uitvoeringsplan vanuit OOV aan de Raad toegelicht. Het zou goed zijn om de politie hier ook een
rol te geven. Dat zou eventueel ook in een commissievergadering kunnen. Een andere mogelijkheid is om
het vanuit de afdelingen OOV en Verkeer en Vervoer te agenderen in het Technisch Beraad. Dat is een
beraad met raadsleden (zonder bestuurders). De raadsleden worden dan ambtelijk bijgepraat. Theo Vlaming
en Rennie Jongman staan hiervoor aan de lat.

WERKSESSIE 2: OOSTSTELLINGWERF
INLEIDING

Op 15 april jl. heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in opdracht van het
CROW een online werksessie begeleid op het thema ‘Synergie integrale veiligheid en verkeersveiligheid door
handhaving’ voor de gemeente Ooststellingwerf. Het doel van deze werksessie was om in beeld te krijgen
hoe het proces van verkeersveiligheid en -handhaving in de praktijk nu verloopt om vervolgens met elkaar
een gezamenlijk beeld te vormen over hoe dit beter kan voor de nabije toekomst.
Aanwezig waren:
• 1 beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
• 2 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)
• 1 adviseur Openbare Orde en Veiligheid
• 1 beleidsadviseur van het OM
• 1 medewerker van de Nationale Politie met het taakaccent verkeer
• 1 secretaris van het Verkeers- en Vervoersberaad.
WERKWIJZE

De werkwijze voor deze werksessie was als volgt:
• Er is gestart met de vraag: Wat weten we? De resultaten van de vooraf toegestuurde vragenlijst en
enkele cijfers van de BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage zijn besproken. Alle aanwezigen zijn
vervolgens in de gelegenheid gesteld om hierop aan te vullen.
• Vervolgens is de vraag ‘Wat willen we?’ en ‘Wat kunnen we?’ concreter beantwoord; de ambities en
doelen voor de nabije toekomst zijn verder uitgewerkt. Dit heeft concrete input opgeleverd voor het
verhogen van de synergie tussen integrale veiligheid en de verkeersveiligheid en handhaving.
WAT WETEN WE?

Om deze vraag te beantwoorden is vooraf een vragenlijst toegestuurd en is de BLIQ
Verkeersveiligheidsrapportage bestudeerd.
Na het gezamenlijk doorlopen van deze gegevens, kwam er een gesprek op gang en zijn
verduidelijkingsvragen gesteld. Zo werd door de beleidsadviseur van het OM afgevraagd of de BLIQ-
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verkeerveiligheidsrapportage niet al een mooi document is om met elkaar het gesprek te voeren over een
risicogestuurde aanpak, waarbij de wegbeheerder in de lead is. En kom je er dan gezamenlijk niet uit, dan
kun je opschalen naar de driehoek. Door de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer wordt aangegeven dat
dit ook zo met elkaar wordt besproken waarbij de drie E’s – Education, Engineering en Enforcement –
centraal staan. Het opschalen naar de driehoek komt bijna niet voor. De samenwerking is goed, de stap naar
de driehoek is dan niet nodig. De beleidsadviseur van het OM geeft aan dat ook niet ieder wissewasje in de
driehoek besproken dient te worden. Want ook al is het niet in de driehoek geweest, het is wel onder
verantwoordelijkheid van de burgemeester, de districtschef van de politie en de officier van justitie.
Ook het capaciteitsvraagstuk werd onderwerp van gesprek. De beleidsadviseur van het OM geeft aan dat
verkeersveiligheid voor iedereen van belang is. Dat kan niet alleen met ‘enforcement’, ook de weginrichting
(engineering) is dan van belang om het blijvend op te lossen.
Verder valt het de secretaris van het Verkeers- en Vervoersberaad op dat de term ‘verkeersveiligheid’ niet
vaak wordt genoemd in de plannen. Het is onzichtbaar. Dat komt vreemd over op de buitenwereld; zij
weten niet wat er aan verkeersveiligheid gebeurt. Terwijl het juist goed is om te laten zien wat je hierop
doet. De adviseur Openbare Orde en Veiligheid geeft aan dat het niet expliciet benoemd is om geen loze
beloftes te doen; ze beperken zich in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) tot een paar prioriteiten. Voor de
secretaris van het Verkeers- en Vervoersberaad hoeft het ook niet als prioriteit benoemd te worden; van
belang is dat je in ieder geval benoemd wat je op dit onderwerp doet. De medewerker van de Nationale
Politie met het taakaccent verkeer geeft aan dat het wel in hun jaarplan staat.
De slotsom was dat als je verbinding wilt krijgen op het thema verkeersveiligheid dan zou goed zijn als het
binnen alle drie de E’s terugkomt.

WAT WILLEN WE?

Op basis van de vorige vraag ‘Wat weten we?’ is de stap gezet naar de vervolgvraag: Wat willen we? Uit de
input bij ‘Wat weten we?’ en het gesprek wat daarop volgde, kwam op drie punten een duidelijke wens naar
voren:
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A. Governance: o.a. rol van het bestuur/driehoek, governancestructuur
B. Samenwerking: o.a. integraliteit, intern/extern, handhavingsafspraken
C. Planvorming: o.a. afstemming beleidsplannen, risicogestuurde aanpak, informatiepositie.
Individueel hebben de deelnemers op deze drie punten hun ambities en doelen voor de nabije toekomst
aangegeven. Een uitwerking van hun punten staan hieronder (zie ook pagina 16 t/m 18 van de hand-outs).
A. Governance
• Invoeren gemeentelijke werkgroep Verkeer(sveiligheid) bespreken en analyseren data verkeer (RHDHV,
Hastig, VIA, SWOV etc.). De gemeentelijke werkgroep geeft ook een bestuurlijke terugkoppeling; input
GVVC-er en OOV-er in lokale driehoek met Burgemeester, BT-chef en Gebiedsofficier of
Verkeersofficier.
• Deelname van bepaalde functionarissen aan de volgende overlegtafels:
o GVVC-er naar provinciaal verkeersoverleg; OOV-er naar provinciaal veiligheidsoverleg.
o Wethouder naar Verkeer-en Vervoerberaad en evt. VNG.
o Burgemeester naar provinciaal Veiligheidsberaad en evt. VNG.
o Gedeputeerden naar IPO en Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid.
o Basisteam-afvaardiging naar DCV; Infra-afvaardiging naar DCV.
o Regiochef (-coördinator) naar Kerngroep Verkeershandhaving.
• Op bestuurlijk niveau: Naast handhaving ook aandacht voor gedrag/verkeerseducatie.
• Politiecapaciteit is schaars. Tot een bepaald niveau kan de politie zelf hierover beslissen. Bij meer
vraag naar handhaving door politie; bespreken in het driehoeksoverleg. Uitgangspunt van het OM is
vanuit de schaarse politiecapaciteit steeds dat de weginrichting duurzaam veilig en overeenkomstig het
snelheidsregime moet zijn ingericht. Handhaving als ultieme remedie.
• Voor handhaving verkeer helpt het om dit thema op te nemen in de Landelijke Veiligheidsagenda.
• Provinciale verkeersveiligheidsoverleggen vooral over inrichting en preventie/voorlichting en dergelijke
laten gaan. Inzet politiecapaciteit hoort in het driehoeksoverleg.
• Wanneer er alles aangedaan is om een weg goed in te richten, maar het blijkt dat deze nog steeds niet
veilig is of dat er overlast is. Dan zou ik graag willen dat er capaciteit vrij word gemaakt voor een
handhavingsplan. Dit bestaat al in samenwerking met VVN/participatiepunt.
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B. Samenwerking
• Lokaal heeft het primaat, regionaal de afstemming. Het is mensenwerk. Dus de juiste mensen aan tafel
halen.
• Regie lokaal bij ondersteuning Verkeer- en Vervoersberaad.
• Handhaving bespreken in de werkgroep verkeer (gemeente, politie, VVN).
• Afstemming tussen gemeentelijke handhavers en openbare orde en veiligheid.
• Samenwerking met scholen.
• Vooral samenwerken op operationeel niveau. Wegbeheerder zorgt voor goede
verkeersveiligheidsanalyses en analyses die eventueel ook gebruikt kunnen worden voor handhaving.
Overleg met lokale politie. Handhaving ter voorkoming van letsel- en dodelijke verkeersongevallen.
• Vanuit de politie structureel meer overleg met de gemeente om te kijken naar de weginrichting en
overlastlocaties. Waar mogelijk kan de politie dan controles plannen (wel lastig in verband met
capaciteit). Controles zullen veelal vanuit bestaande diensten moeten gebeuren.
C. Planvorming
• Werken vanuit dezelfde dataset, vanuit dezelfde analyse, vertalen naar “eigen” planvorm (Basisteam,
Integraal Veiligheidsplan, Verkeersplan, Uitvoeringsplan SPV, gemeentelijke begroting.
• Onderlinge afstemming inhoud plannen is belangrijk, focus en neuzen dezelfde kant op, elkaar
vasthouden (als de een loslaat, kan de ander ook niet verder).
• Plannen communiceren met derden.
• Uitvoering plannen monitoren, rapporteren en bespreken. PDCA-cyclus doorlopen.
• Planvorming zou misschien duidelijker kunnen. Dit kan zichtbaarder.
• De rol/het gedrag van de inwoner: Hoe krijgen we die eigenaar van dit probleem?
• Op basis van objectieve informatie (ongevalscijfers, snelheidsmetingen) gericht kunnen handhaven.
• Verkeers- en vervoerbeleid (en handhaving) als onderdeel van provinciale en gemeentelijke
omgevingsvisie.
• Gemeente maakt integraal veiligheidsplan waarin verkeersveiligheid als prioriteit wordt opgenomen,
inclusief noemen risicoplekken. Politie werkt handhaving uit in jaarwerkplan. Goedkeuring in
driehoeksoverleg.
Vervolgens zijn de drie punten - governance, samenwerking en planvorming - plenair met elkaar besproken.
Dat leverde het volgende beeld op:
Governance
In het algemeen geldt bij verkeersveiligheid- en handhaving dat de goede mensen die zich hiermee bezig
houden elkaar ook lokaal moeten ontmoeten. In Ooststellingwerf is dat al zo. Er is een werkgroep Verkeer
waaraan VVN, de wegbeheerder, de politie en de gemeente deelnemen. Vier tot vijf keer per jaar komt men
bij elkaar. Een bestuurlijke terugkoppeling naar de wethouder en burgemeester vanuit deze werkgroep
ontbreekt nog. Dat zou wel mogen. Nu gaat er niets naar de driehoek. Via de lijn van OOV zou dat dan
plaats dienen te vinden. Nu zit OOV niet in werkgroep en haalt zelf niet proactief informatie op bij deze
werkgroep. Vanuit Verkeer wordt wel teruggekoppeld richting OOV en – indien van toegevoegde waarde –
dan ook naar de burgemeester. Om de lijntjes korter te maken, zou OOV toegevoegd kunnen worden aan de
werkgroep. Dat versterkt de lijn met de driehoek. Ook kunnen de boa’s dan makkelijker bijgepraat worden.
Zij zijn nu op geen enkele wijze betrokken in de overleggen. Ze worden wel graag op de hoogte gehouden
bij wijzigingen. Er komt wel een nieuwe structuur voor boa’s waarbij ook de aansluiting wordt gezocht met
verkeer. De leidinggevende van de boa’s zou dan ook aan kunnen schuiven in die werkgroep Verkeer.
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Het ambtelijk verkeers- en vervoersoverleg (provinciaal overleg); hier brengen gemeenten hun punten in.
Ook voor wethouders is een dergelijk overleg. En zo zijn er nog meer overleggen, maar na ieder overleg gaat
iedereen weer zijn weg. Alles is dus vooral een lokale aangelegenheid. Er is regionaal geen verbinding
tussen de verkeers- en burgemeesterskolom. De kerngroep verkeershandhaving Nederland - onderdeel van
de governancestructuur – komt niet meer bij elkaar, dat is doodgebloed, het heeft blijkbaar geen prioriteit.
Een bypass is hier noodzakelijk om hier weer leven in te krijgen. Een goede analyse ontbreekt hier om aan
te geven waar handhaving vereist is, volgens de beleidsadviseur van het OM. Hij vervolgt: Dat is risicogestuurd werken en dat helpt om de mensen weer om tafel te krijgen. Verder is het vooral een lokale
aangelegenheid. En dan is het al snel weer een capaciteitsvraagstuk.
En wie schuift nu waar aan? De secretaris van het Verkeers- en Vervoersberaad ziet graag dat het OM
aanschuift. Het OM houdt boot af omdat ze niet politiek ingegeven zijn. Zij hebben geen verstand van
weginrichting - wel van afdoening - en vinden dat als dat op orde is dat handhaving niet nodig is. Toch vindt
de secretaris van het Verkeers- en Vervoersberaad dat er provinciaal beter overleg kan worden als iedereen
om tafel zit. De onderwerpen moeten dan wel voor iedereen aantrekkelijk zijn of bij specifieke
onderwerpen wordt er op verzoek aangeschoven.
Samenwerking
Dat samenwerking van belang wordt gevonden, daar twijfelt niemand aan, maar door gebrek aan capaciteit
kan daar niet altijd aan worden voldaan. Toch vindt er altijd goed overleg plaats; afgewogen wordt wat nu
wijsheid is bij bepaalde wegen waar snelheid een issue is. Zo is er onlangs goed samengewerkt nabij een
school tussen gemeente, politie, boa’s en de bewuste school.
Wat wel als een punt van verbetering wordt genoemd is de samenwerking met provincies met betrekking tot
campagnes.
Planvorming
Het is van belang om de zichtbaarheid op het thema verkeersveiligheid te vergroten in de plannen. In het
lopende beleid wordt het al wel meegenomen (going concern). Voor nu maken we er geen prioriteit van in
bijvoorbeeld het IVP. Het IVP wordt opgesteld langs het instrument ‘Kernbeleid Veiligheid’ en daar wordt
verkeersveiligheid wel expliciet genoemd, maar wordt het dus niet als zodanig uitgewerkt. Op die manier
zijn er wel haakjes te maken. Ook het nieuw op te stellen GVVP biedt kansen om verkeersveiligheid en handhaving daarin meer aan te zetten. Maar hoe dat vorm kan worden gegeven, vraagt nog wat denkkracht.
Van belang om het in ieder geval stevig mee te pakken in de drie E’s. En omdat de Raad het GVVP vaststelt,
kunnen ook zij zo meer betrokken worden bij verkeer.
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WAT KUNNEN WE?

Bij deze laatste vraag is bepaald of het ‘gewilde’ ook gerealiseerd kan worden. Kunnen we het ook
waarmaken? En zo ja, wat is er dan nodig, wie zijn er aan zet, etc.? Besloten is om binnen deze werksessie
drie actiepunten met elkaar te benoemen:
1.
2.
3.

OOV sluit aan bij de werkgroep verkeer
OM sluit aan bij het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
Integraliteit bevorderen tussen de verschillende plannen.

ACTIE 1: OOV sluit aan bij de werkgroep verkeer
De bestaande lokale werkgroep verkeersveiligheid van de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente en
politie wordt uitgebreid met OOV om een meer integrale benadering te hanteren. Hier kan dan ook direct de
samenhang tussen de 3 E’s goed besproken worden. Ook kan OOV – indien noodzakelijk - zorgen voor een
bestuurlijke terugkoppeling richting de driehoek.
Actiehouders:
• Adviseur Openbare Orde en Veiligheid
• Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer.

ACTIE 2: OM sluit aan bij het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
Afhankelijk van de agenda van deze overleggen sluit het OM aan bij het ROF.
Actiehouders:
• Beleidsadviseur van het OM
• Secretaris van het Verkeers- en Vervoersberaad.

ACTIE 3: Integraliteit bevorderen tussen de verschillende plannen
in het kader van ‘integraliteit bevorderen’ is afgesproken om alle beleidsplannen te scannen en na te gaan
hoe deze meer met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Er liggen ook kansen omdat er bijv. een
nieuw GVVP komt. Dat zorgt voor meer zichtbaarheid van de verkeersveiligheid- en handhaving.
Actiehouders:
• Adviseur Openbare Orde en Veiligheid
• Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
• Medewerker van de Nationale Politie met het taakaccent Verkeer.
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WERKSESSIE 3: ASSEN
INLEIDING

Op 20 mei jl. heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in opdracht van het
CROW een online werksessie begeleid op het thema ‘Synergie integrale veiligheid en verkeersveiligheid door
handhaving’ voor de gemeente Assen. Het doel van deze werksessie was om in beeld te krijgen hoe het
proces van verkeersveiligheid en -handhaving in de praktijk nu verloopt om vervolgens met elkaar een
gezamenlijk beeld te vormen over hoe dit beter kan voor de nabije toekomst.
Aanwezig waren:
• 1 beleidsmedewerker Verkeer enVervoer
• 1 adviseur Openbare Orde en Veiligheid
• 1 beleidsadviseur van het OM
• 1 medewerker van de Nationale Politie met het taakaccent Verkeer
• 1 secretaris van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe.
WERKWIJZE

De werkwijze voor deze werksessie was als volgt:
• Er is gestart met de vraag: Wat weten we? De resultaten van de vooraf toegestuurde vragenlijst en
enkele cijfers van de BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage zijn besproken. Alle aanwezigen zijn
vervolgens in de gelegenheid gesteld om hierop aan te vullen.
• Vervolgens is de vraag ‘Wat willen we?’ en ‘Wat kunnen we?’ concreter beantwoord; de ambities en
doelen voor de nabije toekomst zijn verder uitgewerkt. Dit heeft concrete input opgeleverd voor het
verhogen van de synergie tussen integrale veiligheid en de verkeersveiligheid en handhaving.
WAT WETEN WE?

Om deze vraag te beantwoorden is vooraf een vragenlijst toegestuurd en is de BLIQ
Verkeersveiligheidsrapportage bestudeerd. Op pagina 7 t/m 13 van de hand-outs worden de belangrijkste
gegevens onder elkaar gezet.
Na het gezamenlijk doorlopen van deze gegevens, kwam er een gesprek op gang en zijn
verduidelijkingsvragen gesteld. De secretaris van het Verkeers- en Vervoersberaad gaf aan dat er momenteel
een provinciebreed onderzoek loopt naar verkeersknelpunten in Drenthe. Deze analyse is 6 jaar geleden al
eens door het SWOV uitgevoerd. De Verkeerveiligheidsmonitor van Royal Haskoning/DHV wordt daarin ook
meegenomen. Ook om in kaart te brengen wat nu eenieders inzet is. Thema’s als Snelheid, Afleiding in het
verkeer, Kwetsbare verkeersdeelnemers worden hierin meegepakt. Het is de bedoeling om dit alles scherper
te definiëren voor Drenthe en daar ambities aan te koppelen voor de komende vier jaar. Voor de zomer
wordt een concept van het strategische deel van het strategisch plan voor de provincie Drenthe opgeleverd.
Hierin wordt ook duidelijk wat er nodig is om die ambities waar te maken. Het biedt een kapstok aan
gemeenten om hun beleid hierop te actualiseren of te intensiveren.
WAT WILLEN WE?

Op basis van de vorige vraag ‘Wat weten we?’ is de stap gezet naar de vervolgvraag: Wat willen we? Uit de
input bij ‘Wat weten we?’ en het gesprek wat daarop volgde, kwam op drie punten een duidelijke wens naar
voren:
A. Governance: o.a. rol van het bestuur/driehoek, governancestructuur
B. Samenwerking: o.a. integraliteit, intern/extern, handhavingsafspraken
C. Planvorming: o.a. afstemming beleidsplannen, risicogestuurde aanpak, informatiepositie.
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Individueel hebben de deelnemers op deze drie punten hun ambities en doelen voor de nabije toekomst
aangegeven.

“Verkeersveiligheid is hot als er een incident is. Je hobbelt van
incident naar incident. Maar juist in rustiger tijden wil je
verkeersveiligheid en -handhaving ook op de bestuurlijke tafels
krijgen. En hoe doe je dat dan?”
A. Governance
• De regiehouder, de wegbeheerder heeft een duidelijk beeld welke problemen op het gebied van
verkeersveiligheid en mogelijke risicolocaties. De problemen worden binnen de driehoek besproken.
Besproken wordt welke mogelijkheden er zijn om deze problemen aan te pakken. Hierbij wordt
nadrukkelijk gekeken naar de drie E’s en het handhavingsbeleid zoals die is vastgesteld door de
Procureurs Generaal.
• Probeer verkeersveiligheid eerst maar eens op hoofdlijnen in het driehoeksoverleg te krijgen.
• Benoem speerpunten/prioriteiten waar je het over wilt hebben.
• Laat details bij de verantwoordelijk wethouders of specialisten. Leg dus niet alles in de driehoek.
• Verkeersveiligheid is ieder kwartaal vast agendapunt in de driehoek.
• Verkeershandhaving is minimaal één keer per jaar vast agendapunt in het VVBD.
• Afspraken gemaakt in het kader van het SPV (uitvoeringsprogramma) worden jaarlijks in driehoek en
VVBD besproken.
• Is de meeste winst op veiligheidsgebied te behalen onder de noemers Enforcement/Engineering en
minder op Enforcement?
• De vraag is wat je bereikt met structurele agendering op de driehoeken, hoe vul je dat in? De
informatiestroom over de effectiviteit van ingezette capaciteit is beperkt waardoor het lastig is
strategische keuzes te maken. Wel zouden we kunnen kijken of het mogelijk is de wethouder verkeer te
laten aansluiten in de driehoek. Dit gebeurt ook bij bijvoorbeeld de aanpak problematische
jeugdgroepen, de driehoek is dan tijdelijk een vierhoek.
• Vast agendapunt voor het college van B&W, zodat iedereen op dezelfde informatielijn zit
• Ik weet niet hoe het voor de driehoek district Noord georganiseerd is, maar in het district waar ik
hiervoor werkzaam was heeft het OM een aantal malen het thema Verkeersveiligheid op de agenda van
de driehoek geplaatst. Door de burgemeesters werd toen aangegeven, dat er binnen Drenthe op in elk
geval ambtelijk niveau een gremium is Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (waar ook OM en Politie
vertegenwoordigd zijn) en dat gebruik moet worden gemaakt van de bestaande structuren.
• In de driehoek wordt bij de behandeling van het politie-jaarplan, waar verkeer als prioriteit is
opgenomen, dit thema en dan met name de handhavingscapaciteit besproken.
• Daarnaast vindt op drie-Noord niveau (Groningen, Friesland, Drenthe) het RBPO (met alle
burgemeesters, Korpschef, OM) de prioriteiten voor 3-Noord besproken en vastgesteld en is Verkeer ook
een onderdeel hiervan.
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B. Samenwerking
• In het veiligheidsoverleg kunnen deze problemen nader besproken worden en kan bekeken worden
welke problemen middels handhaving aangepakt gaan worden. Hierbij moeten duidelijke keuzes
gemaakt worden. Verkeershandhaving vergt politiecapaciteit die schaars is. Verkeersveiligheid moet
onderdeel zijn van het totale Veiligheidsbeleid. Als dat zo gezien wordt kunnen er keuzes gemaakt
worden en kan ook inzichtelijk worden waarom er wel of juist geen verkeershandhaving is. Maar dan is
er een duidelijke keuze.
• Kom naast op provinciaal niveau ook op gemeentelijk niveau vaker bij elkaar.
• Koppel een fysieke maatregel gelijk aan een handhavingsmaatregel.
• Laat het management er ook mee in stemmen,
• Politie, OM, OOV en Verkeer en Vervoer werken samen aan agenda driehoek.
• Politie en OM zijn minimaal één keer per jaar te gast in het VVBD.
• We weten wie moeten ’hebben’ (we kennen namen en ‘rugnummers’) en nemen actief contact met
elkaar op.
• Intern: verkeer en veiligheid: Primaat ligt bij Verkeer, afstemming met Veiligheid als het gaat om de
relatie met politiejaarplan.
• Extern: handhavingsafspraken politie en toezicht en handhaving gemeente.
• VVB Drenthe blijft handhaven.
C. Planvorming
• Op het moment dat de keuzes gemaakt worden kunnen er concrete plannen gemaakt worden waardoor
het duidelijk wordt wat de politie gaat doen, wat de wegbeheerder gaat doen en zijn we ook
aanspreekbaar op deze afspraken.
• Versterk bestaande overleggen over uitvoeringsplannen (gaat al redelijk goed).
• Risicogestuurde aanpak en reactieve aanpak integreren.
• Evalueer ook de inzet in plannen.
• Doe ook aan verwachtingsmanagement.
• Politie, OM, wegbeheerders en maatschappelijke organisaties stellen samen SPVD (was is dat?) op.
• Gemeenten vertalen SPVD naar hun gemeentelijk plan (onderdeel van GVVP) en stemmen hierbij af met
Basisteams.
• Basisteams hebben overleg met wegbeheerders over het handhavingsplan.
• Hier staat voor mij het verbinden van de lokale partijen die over de drie E’s gaan zodat al die facetten
in de planvorming gekoppeld kunnen worden centraal? Alleen dan zien we of beleid elkaar aanvult. Ik
zie in de driehoeken niets voorbij komen over education en engineering.
• Hoofdplan is GVVP en in IVP wordt niet inhoudelijk alles opnieuw benoemd maar wel kort opgenomen
dat er een relatie is met GVVP.
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Vervolgens zijn de drie punten - governance, samenwerking en planvorming - plenair met elkaar besproken.
Dat leverde het volgende beeld op:
•
•

•

•

•
•

•

•
•

In de driehoek wordt verkeer besproken als het politiejaarplan wordt besproken en vastgesteld. Maar
niet alles wordt hier inhoudelijk besproken.
Het thema verkeer alleen bespreekbaar maken in het VVBD is te kort door de bocht. En dan gaat het
vaak over Engineering, de fysieke maatregelen. Handhaving – Enforcement - zou meer in de driehoek
terug moeten komen.
De vraag wordt gesteld: Waar hoort nu wat op de agenda? “We blijven dan een beetje naar elkaar
kijken. We moeten oppassen dat we op de stoel van het OM en de politie gaan zitten. We kunnen wel de
knelpunten blootleggen en dan bekijken wat er vanuit de E’s nodig is. En dan dus ook als het gaat om
Handhaving. Welke wegen moet ik dan bewandelen? Dit zou dan wel steviger terug mogen komen in de
driehoek. Vanuit het SPV kunnen we hierop voedend zijn.”
“De driehoek bepaalt wat de inzet van de politie is. Het bevoegd gezag – OM en lokaal gezag – bepalen
wat de politie mag gaan doen. Er wordt wel gestuurd op verkeersveiligheid en - handhaving, maar dat
zit nog te vaak op het individuele niveau van de politiemedewerker. De driehoek moet hier stelliger in
zijn door meer risico-gestuurd te werken. Dan kunnen we steviger handhavingsafspraken maken. En
weten we ook hoe we de capaciteit hier op in kunnen zetten. Nu wijzen we teveel naar elkaar.”
Er is een ambtelijk vooroverleg voor de driehoek, maar de info die nu wordt ingebracht is nu nog vaak
vanuit één organisatie. Het wordt niet als gezamenlijk gedragen verhaal ingebracht.
De driehoek wordt van onderop gevoed. Verkeer wordt nu nauwelijks betrokken bij de agenda van het
driehoeksoverleg. OOV is dan leidend, zij kunnen Verkeer steviger hier droppen. OOV staat er ook voor
open om meer samen erin op te trekken.
“Voor mij is het niet scherp wat er in de driehoek wordt besproken, tot op welk detailniveau. Wat
kunnen we dan inbrengen en wat mogen we dan verwachten. Laten we daar eerst mee beginnen door
hier meer helderheid over te krijgen. En: Waar wordt nu verkeer overal besproken? Het zou mij helpen
om dit in beeld te brengen. Door de overleggen in kaart te brengen worden ook namen en rugnummers
bekend.”
In de driehoek worden kwalitatieve doelstellingen bepaald. Daardoor sturen ze hier niet stevig op. Kan
mogelijk wel via de eigen lijnen om bij de bestuurder hiervoor aandacht te (blijven) vragen.
Bij VVN kunnen burgers hier hun onveiligheidsgevoelens uiten, van daaruit kan er meer handhaving
plaatsvinden. Helemaal als dit gekoppeld wordt aan de risico’s. Dan volgt er ook een interessante
discussie als het gaat om capaciteit.

WAT KUNNEN WE?
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Bij deze laatste vraag is bepaald of het ‘gewilde’ ook gerealiseerd kan worden. Kunnen we het ook
waarmaken? En zo ja, wat is er dan nodig, wie zijn er aan zet, et cetera.? Besloten is om binnen deze
werksessie zes actiepunten met elkaar te benoemen (zie ook pagina 18 en 19 van de hand-outs):
4.

In kaart brengen hoe we de driehoek het beste in stelling kunnen brengen. Wat hebben zij dan
nodig? Wat mogen we verwachten? Actiehouders: Wouter en Francoise

5. Er zijn diverse overleggen waar het thema ‘Verkeer’ wordt besproken. In kaart brengen van de
diverse overleggen (o.a. doel, frequentie, namen en rugnummers) en hoe vindt besluitvorming
plaats. Samenhang aanbrengen tussen de overleggen. Legt ook bloot welke overleggen nu
ontbreken. Actiehouders: Foppe en Ard
6. Afdeling OOV en afdeling Verkeer trekken samen op bij het aanleveren van punten voor de agenda
van de driehoek. Actiehouders: Francoise en Henk/Peter
7. In het verlengde van het voorgaande actiepunt: GVVP en IVP samen laten optrekken. Actiehouders:
Francoise en Henk/Peter
8. Politie en OM zijn minimaal 1 keer per jaar te gast in het VVBD. Actiehouders: Foppe en Wouter
9. Ook na deze werksessie verder met elkaar hierover in overleg. Actiehouders: Foppe en Henk/Peter
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