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1. Inleiding 
 
Verkeersongevallen veroorzaken dagelijks veel menselijk leed en grote materiële schade. De laatste 
jaren neemt het aantal doden en ernstige slachtoffers weer toe. Als basis voor het ontstaan van 
verkeersongevallen is in de meeste gevallen (geschat wordt ongeveer 90-95%) enige vorm van 
menselijk falen aan te wijzen. Het gaat daarbij dan om gemaakte inschattingsfouten, het ontbreken 
van de op dat moment vereiste kennis en/of vaardigheden of het niet hebben van een juiste houding 
om voor zichzelf en anderen een veilig gebruik van de openbare weg mogelijk te maken. Investeren in 
"de mens" om de verkeersveiligheid te bevorderen blijft, naast investeringen in infrastructuur en 
voertuigveiligheid, dan ook van groot belang.  
Dit betekent dat een integrale aanpak noodzakelijk is, waarbij telkens wordt gezocht naar een 
optimale mix van maatregelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding, infrastructuur, ruimtelijke 
ordening en voertuigveiligheid. 
 
Regionale aanpak: mens en middelen 
In de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV HW) werken de gemeenten 
Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen samen met het Waterschap Hollandse 
Delta al enkele jaren aan verkeersveiligheid om die optimale mix van maatregelen in de regio te 
bereiken. De RPV HW streeft daarbij naar 0 verkeersslachtoffers (MVD01.). 
In een MeerjarenuitvoeringsProgramma Verkeersveiligheid (MPV) voor de hele regio legt de RPV HW 
sinds 2005 voor een periode van 3 jaar vast welke activiteiten zij op het gebied van 
gedragsbeïnvloeding in het verkeer gaan uitvoeren: de regionale investering in "de mens" om de 
verkeersveiligheid te bevorderen. 7 wegbeheerders werken in dit plan samen met o.a. de politie, het 
Openbaar Ministerie en Veilig Verkeer Nederland.  
 
MeerjarenuitvoeringsProgramma Verkeersveiligheid 2017-2019 
Met het MeerjarenuitvoeringsProgramma Verkeersveiligheid 2017-2019 (MPV) wil de RPV het aantal 
verkeersslachtoffers nog verder reduceren door weggebruikers nog meer kennis en vaardigheden van 
het verkeer bij te brengen. Gedragsbeïnvloedende maatregelen kunnen, naast een reductie van het 
aantal verkeersslachtoffers, een bijdrage leveren aan de reductie van de in het Regionaal Verkeer- en 
Vervoersplan geconstateerde subjectieve verkeersonveiligheid, het onveilige gevoel dat 
weggebruikers kunnen hebben.  
Het MPV biedt activiteiten op het gebied van voorlichting, educatie en handhaving aan en zet in op 
verschillende leeftijdsgroepen. Hierbij geven we extra aandacht aan de focusgroepen uit de 
Beleidsimpuls van het Ministerie I&M (jonge beginnende bestuurders, ouderen en fietsers) waarbij 
bijzondere aandacht uitgaat naar de regionale focusgroep "bromfietser". Daarnaast kent de regio ook 
nog een focusgroep landbouwverkeer. In dit uitvoeringsprogramma wordt beschreven welke 
activiteiten de RPV HW in 2017-2019 gaat uitvoeren om het verkeersgedrag van weggebruikers 
dusdanig te beïnvloeden dat het aantal verkeersslachtoffers verder gereduceerd wordt. Het 
uitvoeringsprogramma is voorzien van een begroting.  
 
Beleidskaders en ambassadeurs verkeersveiligheid 
Dit MPV wordt in lijn met andere beleidsplannen opgesteld zoals het landelijk Strategisch Plan,  
aangescherpt met de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid en de evaluatie daarvan. De weg die de regio 
samen met vele anderen is ingeslagen op weg naar nul verkeersslachtoffers is de weg van nul 
verkeersslachtoffers onder het motto "Maak Van De Nul Een Punt (MVD01.). 
In de Provincie Zuid-Holland is in elke regio een ambassadeur verkeersveiligheid actief. Deze 
ambassadeurs zijn allemaal wethouder verkeer in een gemeente en zijn veelal ook voorzitter van de 
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. De ambassadeurs maken zich sterk voor het motto 
MVD01. en dragen dit uit in hun regio's. De samenvatting van de belangrijkste beleidskaders is 
opgenomen in bijlage 1. 
 
Evaluatie regionale verkeersveiligheid 
Om te bepalen hoe een verdere reductie van verkeersslachtoffers bereikt kan worden, is het lopende 
meerjarenplan van de periode 2014-2016 geëvalueerd en er zijn verschillende bronnen uit diezelfde 
periode geanalyseerd die zijn samengevat in een Verkeersveiligheidsprofiel. De evaluatie van de 
regionale verkeersveiligheid in 2014-2016 en het Verkeersveiligheidsprofiel zijn opgenomen in bijlage 
2.  
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Educatie 

Een structurele, op de verschillende naar leeftijd ingedeelde doelgroepen, gerichte aanpak van 
verkeerseducatie blijft een pijler voor een duurzaam veilig verkeerssysteem. In de afgelopen jaren zijn 
de accenten in de Hoeksche Waard wat verlegd: door het succes van School op SEEF en de kleinere 
financiële impuls die er voor nodig is betekent meer financiële ruimte voor het voortgezet onderwijs en 
educatie voor ouderen. 
 
Communicatie, publiciteit en handhaving 
In 2003 is vanuit het Rijk gestart met het landelijk 
afstemmen van de op het algemene publiek gerichte 
verkeersveiligheidscampagnes. De landelijke acties hebben 
meer effect als deze op regionaal niveau worden 
ondersteund. Het nieuwe MPV bevat dan ook diverse 
regionale campagnes die de landelijke campagnekalender 
ondersteunen. 

 
Met educatie, communicatie en publiciteit wordt getracht de verkeersdeelnemers voldoende kennis, 
vaardigheden en een goede verkeersmentaliteit bij te brengen. Helaas blijkt in de praktijk dat ook 
handhaving van de verkeersregels noodzakelijk is. Primair ligt deze handhavingstaak uiteraard bij de 
politie. De politie ondersteund bij landelijke campagnes en lokale speerpunten daar waar mogelijk met 
controles. 
De RPV zal beter zichtbaar zijn door actiever te communiceren over de projecten die jaarlijks worden 
uitgevoerd. 
 
Onderzoek: landbouwverkeer 
In de periode 2017-2019 zet de RPV HW in op het vergroten van de verkeerveiligheid rondom 
landbouwverkeer. Naast een intensivering van de lessen op basisscholen over landbouwvoertuigen 
wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid van het wegennet als het gaat om 
landbouwverkeer. 
 
Financiering en organisatie 
Voor de uitvoering van regionale projecten stellen de wegbeheerders jaarlijks geld beschikbaar dat in 
een gezamenlijke voorziening gestort wordt. Daarnaast hebben enkele wegbeheerders zelf nog een 
afzonderlijk budget voor maatregelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Anders 
dan voorgaande jaren zijn de regionale en lokale projecten in 1 meerjarenplan gebundeld. De 
Provincie Zuid-Holland verstrekt subsidie uit de SubsidieRegeling Mobiliteit voor zowel de regionale 
als de lokale gedragsbeïnvloedingsprojecten. Overleg over deze projecten vindt plaats in reguliere 
ambtelijke en bestuurlijke vergaderingen. Uitvoering van de projecten wordt gedaan door de 
wegbeheerders en externe partijen, een extern ingehuurde projectleider coördineert deze uitvoering.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn alle afzonderlijke projecten beschreven, in hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van 
de organisatie, de financiële middelen van de regio en een globale begroting. 
In de bijlagen is achterliggende informatie opgenomen evenals een gedetailleerde begroting. 
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2. Uitvoeringsprogramma 2017 - 2019 
 

2.1 Projectenoverzicht 
De regionale gedragsbeïnvloedingsprojecten die de RPV HW de komende jaren zal uitvoeren zijn 
verdeeld over een aantal categorieën. De indeling in deze categorieën is ontleend aan de 
SubsidieRegeling Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland waaruit subsidie wordt verstrekt voor alle 
gedragsbeïnvloedende activiteiten van de regio. In 2017-2019 wordend e volgende activiteiten 
uitgevoerd: 
 
Communicatie en publiciteit 
Om de verkeersveiligheidsboodschap breder uit te dragen en meer weggebruikers bewuster van en 
mede verantwoordelijk te maken voor de verkeersveiligheid in de regio wordt de komende jaren 
sterker ingezet op communicatie en publiciteit. De RPV wil dit met de volgende activiteiten doen: 
 
* landelijke campagnes (o.a. snelheid) 
* medicijngebruik verkeer 
* respect voor de zebra 
* bekendheid mogelijkheden apps 
* info over diverse gedragsprojecten en RPV 
 
Educatie en training 0-4 jaar 
In deze doelgroep worden m.n. de "nieuwe" ouders bewust gemaakt van hun bijdrage aan de 
verkeersopvoeding van hun kind. De regio voert in 2017-2019 de volgende activiteiten uit: 
 
* educatieve materialenkist peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
* ontwikkelen factsheet materialenkist 
 
Educatie en training 4-12 jaar 
Het programma School op SEEF blijft geborgd via de netwerken, nieuwe scholen krijgen het 
porgramma aangeboden. De communicatie naar ouders (brengen en halen) is een speerpunt, evenals 
het project voor landbouwverkeer. Het praktisch verkeersexamen is een regionaal project. In 2017-
2019 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
* netwerken School op SEEF 
* Workshop School op SEEF (voor nieuwe scholen) 
* Groene Voetstappen 
* Verkeersouderabonnement 
* landbouwproject basisonderwijs 
* praktisch verkeersexamen 
* materialen onderhoud 
 
Educatie en training 12-25 jaar 
In het voortgezet onderwijs wordt de inzet van verkeerseducatieve modules intensiever dan 
voorgaande jaren en daarbij is er extra aandacht voor het gebruik van de smartphone op de fiets. 
Diverse organsiaties gaan in gesprek met jonge bestuurders over de risico's in het verkeer. Voor jonge 
bromfietsrijders en autmobilisten worden trainingen georgansieerd waarmee zij niet alleen de kennis 
en vaardigheden voor hun voertuig bijgebracht krijgen, maar waarbij ook aandacht is voor hun 
verkeersgedrag. De regio voert de volgende activiteiten uit: 
 
* Totally Traffic op het voortgezet onderwijs 
* praktijkdag jonge automobilisten 
* bromfietscursus (focus 2019) 
* voorlichting tijdens evenementen e.d. 
 
Educatie en training 25-65 jaar 
Activiteiten gericht op de weggebruikers in deze leeftijdsgroep is gekozen om toe te spitsen op de 
automobilisten in de sportkantine en bezitters van elektrische fietsen. 
 
* BoB-sport in de kantine 
* voorlichting elektrische fietsen 
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Educatie en training ouderen 65+ 
Om de mobiliteit van ouderen te continueren worden diverse trianingen georgansieerd: 
 
* opfriscursus rijvaardigheid senioren 
* SCOOT-infodag 
* e-bike training 
 
Onderzoek verkeersveiligheid landbouwverkeer (focus 2017) 
Samen met alle betrokken partijen wordt de verkeersveiligheid rondom landbouwverkeer in beeld 
gebracht. Hiermee wordt een gezamenlijk draagvlak gecreeerd om knelpunten op te lossen. 
 
Gedragsgerelateerde maatregelen: fietsers (focus 2018) 
Kleine infrastructurele maatregelen kunnen soms het verkeersgedrag bijsturen. Op fietsroutes (m.n. 
schoolroutes) wordt in 2018 gefocust op de aanpak van deze knelpunten. 
 
Handhaving 
De politie volgt de landelijke kalender voor verkeersveiligheidsacties en voert controles uit. Bij deze 
controles wordt vaak gebruik gemaakt van een klein presentje om de verkeersveiligheidsboodschap 
langer door te laten klinken, bijvoorbeeld met de BoB-sleutelhanger. De RPV ondersteunt hierbij door 
budget beschikbaar te zetten voor deze middelen. 
 

2.2 Communicatie en publiciteit 
 
Achtergrond 
Verkeersveiligheidsprojecten en -campagnes hebben meer effect als deze op regionaal niveau 
worden uitgedragen en onder de aandacht worden gebracht. De Regionale Projectgroep 
Verkeersveiligheid (RPV) heeft de nadrukelijke wens om in de periode 2017-2019 zowel de projecten 
en campagnes als zichzelf meer onder de aandacht te brengen. In 2016 heeft de RPV een formele 
status gekregen binnen het SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard (SOHW) waarmee activiteiten 
van de RPV niet meer op zichzelf staan, maar onder de vlag van het SOHW naar buiten gebracht 
kunnen worden. 
Met de landelijke verkeersveiligheidscampagnes wordt al enige jaren meegelift in de regio door 
parallel aan de landelijke campagnes campagnemateriaal langs en boven de wegen in de regio te 
plaatsen. Zo treedt de kracht van de herhaling op: TV-en radiospots die in de eigen leefomgeving 
terugkomen op beelden langs en boven de weg. 
Door voorlichting te geven over regionale verkeersveiligheidsactiviteiten kan het draagvlak voor deze 
activiteiten vergroot worden wat een positieve invloed kan hebben op de betrokkenheid bij en 
verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid in de regio. 

   
                                     
 
Doelstelling 
De doelstelling van campagnes is dat alle weggebruikers bereikt worden met de boodschap dat zij 
zich verkeersveilig moeten gedragen en dit ook als hun eigen verantwoordelijkheid gaan zien.  
Een taak voor de RPV is om veel meer bekendheid te geven aan alle acties door actieve voorlichting 
van de pers en berichtgeving via diverse (social) media zodat de boodschap van alle 
verkeersveiligheidsacties veel verder doordringt in de regio. Het doel daarvan is bewustwording bij de 
weggebruikers en medeverantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid. 
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Activiteit: publiekscampagnes en bekendheid over regionale verkeersveiligheidsacties 
De activiteiten op het vlak van voorlichting zijn zowel intern als extern gericht. Intern zullen gemeenten 
de regionale activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid meer bekendheid moeten geven binnen 
hun gemeente(lijke organisatie) en andere betrokken beleidsvelden meer betrekken bij de uitvoering 
van campagnes (onderwijs, sport, welzijn). Actieve persvoorlichting en informatieverstrekking via 
diverse (social) media wordt standaard ingepland bij projecten, een aantal projecten wordt extra in de 
spotlight geplaatst door informatieve artikelen te plaatsen. Op de website van het SOHW krijgt de RPV 
een eigen plek. 
Het uitdragen van de landelijke verkeersveiligheidscampagnes gebeurt in de Hoeksche Waard o.a. via 
de campagneframes langs de wegen waarin periodiek de posters geplaatst worden van de lopende 
campagne. Wegbeheerders zorgen ervoor dat hun posters up to date zijn. 
 
De RPV ondersteunt ook voorlichtingsactiviteiten die niet op de landelijke campagnekalender staan, 
maar Provinciaal of regionaal worden uitgevoerd zoals "Veilig Verkeer, ik doe mee!" en "BoB-sport in 
de kantine". Het ROV Zuid-Holland zet de komende jaren sterker in op het onderwerp medicijngebruik 
in het verkeer waar de RPV ook in kan meeliften. Aandacht wordt gevraagd bij apothekers, 
drogisterijen en doktersassistenten voor medicijngebruik en verkeer middels folders en evt. cusussen 
door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De RPV lift daarin mee. 
 
De Hoeksche Waard gaat ook aandacht vragen voor de zebra m.b.v. een campagne "Respect voor de 
zebra" waarmee de gemeente Cromstrijen in 2016 geëxperimenteerd heeft in de vorm van een 
posteractie. Met het stoppen voor zebrapaden kan de weggebruiker invullen geven aan "Maak Van De 
Nul een punt". 
 
Weggebruikers moeten meer bekend worden met de verschillende digitale mogelijkheden waarmee zij 
bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid in de regio, zoals het gebruikmaken van de 
schademeldingsapp, apps van verzekeringsmaatschappijen waarmee de verzekeringspremie 
beïnvloed kan worden en apps die het offline deelnemen aan het verkeer stimuleren zoals de 
fietsmodus en automodus.  Aan de Fietsmodus-app wordt binnen het voortgezet onderwijs bijzondere 
aandacht besteed (zie 2.4). De apps van de verschillende verzekerings-maatschappijen die "goed 
gedrag" (offline rijden) belonen worden onder de aandacht van rijbewijsbezitters gebracht. De 
Automodus is 1 van die apps. In 66% van de ongelukken speelt afleiding een rol. Smartphonegebruik 
is hiervan de belangrijkste oorzaak. De AutoModus app helpt je om je smartphone gebruik achter het 
stuur te verminderen en zorgt voor meer veiligheid op de weg. 
AutoModus is getest onder 465 jonge automobilisten. 74% van de gebruikers geeft aan dat de 
AutoModus app helpt om smartphonegebruik te verminderen tijdens het rijden. Zet de app aan, rij weg 
en krijg bij aankomst op je bestemming punten. Hoe langer je het scherm niet aanraakt, hoe meer 
punten je verdient. 
 
Ook worden andere apps van verzekeraars meer onder de aandacht gebracht zoals de 
schademeldings-app (die uiteindelijk het formulier gaat vervangen), maar ook apps die goed 
rijdgedrag belonen in de vorm van goedkopere verzekeringspremies (bijv. Flo die meet optrekken, 
snelheid houden, bochten nemen en remmen en bepaald de premie voor volgend jaar) 
 
Projecttrekker(s) en uitvoerders 
De medewerkers van de lokale wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de 
campagne-uitingen langs de wegen en in publieke gebouwen e.d. conform de campagnekalender. 
Ook zijn zij verantwoordelijk voor het betrekken van collega's van andere beleidsvelden.  
De regionale projectleider volgt de ontwikkelingen van campagnes en zorgt dat de Hoeksche Waard 
meelift waar mogelijk en nodig (o.a. medicijngebruik). 
De regionale projectleider neemt het initiatief voor (pers)voorlichting rondom regionale 
verkeersveiligheidsactiviteiten (zoals bijv. School op SEEF-activiteiten, SCOOT-mobielcursussen etc.) 
en levert content aan. De afdeling Communicatie van het SOHW zorgt voor communicatie over de 
RPV-activiteiten via de juiste media. 
De regionale projectleider zorgt voor informatie over de verschillende apps op de website van het 
SOHW, wegbeheerders delen deze informatie op hun websites. Andere mogelijkheden om de apps 
onder de aandacht van automobilisten te brengen moeten onderzocht en ingezet worden. 
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Extern betrokkenen 
Elke wegbeheerder beschikt over een aantal campagneborden/-posters en eventueel spandoeken die 
al dan niet door een externe partij worden geplaatst aan de hand van een zogenaamd raamcontract. 
De wegbeheerder actualiseert waar nodig de campagneborden langs wegen zodat de uitingen 
conform de actuele campagnekalender zijn. De posters voor de actie "Respect voor de zebra" kunnen 
toegestuurd worden aan bijv. winkeliers, bibliotheken e.a.. Daar waar nodig verzorgen de 
communicatieafdelingen van de wegbeheerders en extern betrokken partijen persvoorlichting. 
 
Media 
Publiekscampagnes worden op de website van het SOHW geplaatst en langs de wegen in de regio 
per project wordt bekeken welke media worden ingezet (persbericht, facebook, twitter, artikel in lokale 
media etc.). 
 
Tijdpad/planning 
Evt. actualiseren bebording 2017 
Jaarlijks plaatsen van campagnematerialen langs de weg conform de campagnekalender, jaarlijks 
uitvoering van regionale voorlichtingsacties. Persvoorlichting e.a. gedurende hele jaar. 
 
Kosten 
Voor PR rondom landelijke publiekscampagnes kunnen kosteloos folders en posters worden 
aangeschaft en uitgedeeld/opgehangen. De wegbeheerders in de RPV HW plaatsen campagneposter 
langs hun wegen ten laste van lokale budgetten. Zij volgen daarbij de landelijke campagnekalender. 
Kosten voor communicatie verkeersveiligheid € 12.000,- per jaar (o.a. medicijnactie en "Veilig Verkeer 
ik doe mee" zijn, website RPV en projectondersteunende communicatie).  
 

2.3 Educatie en training 0-4 jaar 
 
Achtergrond 
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en hun ouders zijn een heel belangrijke doelgroep van 
Permanente Verkeerseducatie. Vanzelfsprekend kunnen peuters nog niet zelfstandig aan het verkeer 
deelnemen. Zij leren echter in een hoog tempo, zowel door imitatie van het gedrag van ouders en 
begeleiders als door te luisteren naar wat deze hen vertellen over het verkeer. Ten slotte is het 
natuurlijk van het grootste belang, dat volwassenen de juiste beveiligingsmiddelen gebruiken als ze 
kinderen in deze leeftijd vervoeren, of dat nu per auto of (brom)fiets is.  
De ervaring leert, dat ouders van jonge kinderen in de regel heel gemotiveerd zijn om actief met de 
veiligheid van hun kinderen bezig te zijn. En ook voor ouders geldt, dat de eenmaal aangeleerde 
kennis, vaardigheden en houding als verkeersopvoeder een basis is voor de goede opstelling bij het 
verder opgroeien van hun kinderen. 
 
Doelstelling 
Op de (middel)lange termijn hopen we dat een zo groot mogelijk aantal kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en centra voor buitenschoolse opvang op structurele wijze verkeerseducatie geeft. 
In de periode 2017-2019 is de inzet er daarom op gericht, dat in 2017: 
 

 tenminste 50 % van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en centra voor buitenschoolse 
opvang planmatig structureel werkt aan verkeerseducatie 

 
Activiteiten 

 

 

Een materialenkist "JONGLeren", met speelgoed met het thema 
verkeer, wordt elk jaar gedurende enkele weken beschikbaar gesteld. 
Aanvullend op dit spelmateriaal is er een verteltas van "Leer in het 
verkeer" die kinderen enkele dagen mee naar huis krijgen zodat ouders 
thuis samen met hun kind aandacht kunnen besteden aan verkeer. In 
de hal van het kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal worden rondom de 
breng- en haaltijden korte informatiefilmpjes afgespeeld voor ouders 
met diverse voorbeelden van goed en fout oudergedrag. Ouders krijgen 
informatiemateriaal mee in de vorm van folders en groeiwijzers. 

 
De lokale afdeling Strijen van Veilig Verkeer Nederland verzorgt het rouleren van de materialen en de 
voorlichting voor de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de 5 gemeenten. De spullen worden 
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gebracht en gehaald en VVN geeft 1 of enkele leidsters een korte instructie over het project. Aan de 
hand van de bijgeleverde projectmap kunnen leid(st)ers van het dagverblijf vervolgens zelf bepalen 
hoe zij de materialen inzetten. Na afloop van het project wordt hen gevraagd een korte evaluatielijst in 
te vullen. 
 
In elke gemeente rouleert vooralsnog 1 kist, 1 tas en 1 TV/DVD-combi met voorlichtingsfilm. De 
materialen blijven gedurende enkele weken op 1 dagverblijf/peuterspeelzaal en worden daarna 
verplaatst naar de volgende locaties. Gestreefd wordt naar het jaarlijks terugkeren van het project op 
elke locatie, mogelijk is hiervoor op termijn de aanschaf van een of meerdere extra kist(en) nodig. Dit 
is afhankelijk van het aantal deelnemende locaties per jaar. Dit kan jaarlijks veranderen, deze 
verandering wordt bijgehouden door VVN en teruggekoppeld aan de RPV. 
De bestaande factsheet die elk half jaar naar kdv's en psz gestuurd wordt moet in de stijl van het 
SOHW opgemaakt worden. 
 
Projecttrekker(s) en uitvoerder(s) 
De regionale projectleider stuurt VVN aan en koppelt via de reguliere monitoring terug aan de RPV. Er 
wordt een jaarplanning gemaakt zodat op vaste momenten werving en uitvoering kan plaatsvinden. 
De lokale afdeling van VVN verzorgt de verspreiding van de materialen, de peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven voeren uit. De regionale projectleider verzorgt elk half jaar een mailing naar de 
kdv's en psz en jaarlijks aandacht voor 1 kdv of psz die het project uitvoert. 
 
Extern betrokkenen 
Lokale afdeling Strijen VVN, communicatiebureau 
 
Media 
Elk jaar kan 1 kdv of psz onder de aandacht gebracht worden die gebruik maakt van de kist. Via de 
Facebook-pagina van het SOHW en gerelateerde media kunnen zodoende andere kdv's en psz 
kennis nemen van het project en de goede ervarngen die gebruikers er mee hebben. De regionale 
projectleider levert content aan bij het SOHW. 
 
Kosten 
€ 750,- per jaar voor de onkosten van Veilig verkeer Nederland, eenmalig € 500,- om de factsheet te 
laten maken. Voor dit project is 75 % subsidie van de provincie Zuid-Holland mogelijk.  
 

2.4 Educatie en training 4-12 jaar 
 
Achtergrond 
SCHOOL op SEEF (SoS) is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van 
verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in 
een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige 
weggebruikers. Samenwerking en gemeenschappelijk belang staan binnen SoS centraal. De 
verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 
Doelstellingen 
Het programma SoS heeft 7 doelstellingen:  
 
1.       De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht 
2.       Theoretisch verkeersonderwijs in alle leerjaren 
3.       Praktisch verkeersonderwijs in alle leerjaren 
4.       Communicatie met ouders over verkeersveiligheid 
5.       Handhaving door politie die is afgestemd op de specifieke situatie 
6.       Stimuleren om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan 
7.       De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur 

 

 

 

Betrokkenen 

Het programma SoS ondersteunt verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
kinderen tot zelfstandige en vaardige verkeersdeelnemers: 
 
- op de school krijgen de kinderen praktische en theoretische les volgens een doorgaande leerlijn; 
- ouders geven natuurlijk het goede voorbeeld en oefenen met hun kinderen in het verkeer; 
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- de gemeente kan zorgen voor een fysiek veilige omgeving; 
- de regio zorgt voor faciliteiten om activiteiten te organiseren en de samenwerking te bevorderen. 
-  

Invalshoeken 

SoS is een “integraal” programma, dat wil zeggen dat samenwerking tussen alle betrokken partijen 
een ‘must’ is. Met behulp van een mix van eigen producten en maatregelen wordt gewerkt aan het 
gezamenlijke belang: de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool. Integraal 
betekent ook dat er vanuit verschillende invalshoeken aandacht wordt besteed aan:  
 
- fysieke maatregelen om de schoolomgeving en schoolthuisroute veiliger te maken; 
- theoretische en praktische verkeerslessen om de vaardigheden, inzichten en zelfredzaamheid 

van de kinderen in het verkeer te trainen en vergroten;  
- communicatie om opvoeders bewust te maken van de ontwikkeling en beperkingen van kinderen 

in het verkeer en hun rol en verantwoordelijkheden daarin; 
- handhaving (als dat nodig is) als laatste middel om de verkeersveiligheid ‘af te dwingen’. 
 

Pijlers ("ondersteuners") 

- De regionale projectleiders voor gedragsbeïnvloeding ondersteunen en stimuleren binnen SoS 
de betrokken partijen en coördineren de samenwerking in de eigen regio.  

- (optioneel) de Verkeersleerkracht is een vakdocent die de school voor een bepaalde tijd 
ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren en organiseren van praktische verkeerslessen en 
andere SoS activiteiten; 

- De netwerkcoach helpt scholen bij hun zelfstandige opleiding tot SoS-school en brengt alle 
partijen die betrokken zijn bij de verkeersveiligheid op en rondom school in een netwerk bij elkaar 

- De schoolcontactpersoon Verkeer coördineert binnen SoS alle verkeersactiviteiten en draagt 
zorg voor communicatie richting de ouders. De schoolcontactpersoon is hét aanspreekpunt op 
een school voor verkeersactiviteiten en zorgt ervoor dat verkeersveiligheid een vaste plek krijgt 
binnen de school. 

- De Verkeersouder en/of hulpouder verkeer organiseert op school aanvullende en 
ondersteunende activiteiten zoals een Dode Hoek actie of het Praktisch Verkeersexamen. 
Daarnaast houdt de verkeersouder de school scherp op het uitvoeren van verkeersactiviteiten en 
een veilige schoolomgeving.  

- Lokale werkgroepen/netwerken binnen een gemeente of wijk waarin zowel scholen als 
gemeente, verkeersleerkrachten en verkeersouders zitting hebben, zorgen voor continuïteit, 
enthousiasme en draagvlak om (gezamenlijk) verkeersactiviteiten uit te voeren.  

 

Structureel 

Permanente aandacht voor verkeersveiligheid van zowel school als gemeente is een randvoorwaarde 
voor succes. Concreet betekent dit dat verkeersveiligheid wordt opgenomen in het school- en 
gemeentelijk beleid en dat er jaarlijks activiteiten worden ondernomen in alle leerjaren.  
 

Doelstelling 
Permanent het grootste deel van de basisscholen volgens de aanpak van SoS op een structurele 
wijze aan verkeerseducatie laten werken. In de periode 2017-2019 zal de inzet er daarom op gericht 
zijn, dat in 2019: 

 100 % van de scholen planmatig werkt aan SoS 

 op 100  % van de scholen een schoolcontactpersoon verkeer is aangesteld (en bekend is bij 
de gemeente en regio) die via netwerkbijeenkomsten en workshops de kennis verwerft en 
behoudt om de rol van schoolcontactpersoon te kunnen vervullen. 

 op  80-90  % van de scholen een verkeersouder/contactouder verkeer is aangesteld 

 75 % van de scholen heeft nog steeds het SoS-label 

 met 75 % van de scholen een SoS-overeenkomst is afgesloten  

 de gemeenten minstens 1 maal per jaar contact hebben gelegd met de scholen om SoS en de 
aandacht voor de veilige schoolomgeving/school-thuisroutes aan de orde te stellen. 

 
De huidige stand van zaken School op SEEF op de basisscholen in de Hoeksche Waard is 
opgenomen in bijlage 3. 
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Activiteiten 
 
Netwerkcoördinator 
In alle gemeenten in de regio Hoeksche Waard zijn in de periode 2014-2016 de netwerken School op 
SEEF opgezet die jaarlijks 1-4 keer bij elkaar komen. Binnen dit netwerk wordt de kennis over School 
op SEEF gedeeld en worden activiteiten daar waar mogelijk gezamenlijk opgepakt. Het netwerk wordt 
aangestuurd door een netwerkcoördinator (ook wel netwerkcoach), deze organiseert de 
netwerkbijeenkomsten en zorgt dat er een verslag/actielijstje wordt gemaakt. De netwerkcoördinator is 
ook een coach die nog enkele uren per jaar onderhoud pleegt op de scholen die in het verleden zijn 
opgeleid door een verkeersleerkracht.  
 
Doordat de scholen in een netwerk zijn ondergebracht kunnen zij elkaar ondersteunen en ervaringen 
uitwisselen. Op het digitale platform SoS, dat in 2015-2016 ontwikkeld is, zijn de scholen online met 
hun SoS-netwerk verbonden. Het platform is een community waar kennis en informatie gedeeld kan 
worden. Dit is tevens de plek waar scholen alle benodigde informatie kunnen vinden die nodig is om 
SoS uit te voeren op hun school. Zelf kunnen scholen ook informatie op het platform plaatsen zodat 
andere scholen er ook wat aan kunnen hebben. Men kan vragen stellen aan elkaar en elkaar 
makkelijk vinden via het smoelenboek: binnen het eigen gemeentelijke netwerk, het netwerk van de 
regio Hoeksche Waard of desgewenst Provincie-breed.  
Het platform wordt onderhouden door de netwerkcoördinator. Deze zorgt dat nieuwe informatie wordt 
geplaatst, oude informatie wordt verwijderd en dat informatie op de juiste plek staat. Nieuwe leden van 
het netwerk moeten worden toegevoegd door de netwerkcoördinator. 
 
De netwerkcoördinator moet de komende jaren meer nadruk gaan leggen op de communicatie naar 
ouders. De Hoeksche Waard hanteert de Ouder Informatie Kalender met ideeën voor communicatie 
naar ouders over verkeersveiligheid en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Via het digitale 
platform kunnen scholen diverse artikelen, activiteiten van andere scholen en lesideeën gebruiken 
voor de vormgeving van deze communicatie. In de netwerkbijeenkomsten moet dit standaard een 
onderwerp op de agenda zijn waarbij tips en trucs voor de scholen naar voor worden geschoven.  
 
De Groene Voetstappen-actie is jaarlijks een regionale actie gericht op vervoer van huis naar school 
en vice versa. Deze actie is ook opgenomen in de regionale Ouder Informatie Kalender. Tijdens de 
Europese Mobiliteitsweek kunnen scholen hun kinderen stickers laten verzamelen voor een 
mileuvriendelijke manier van rezien naar school. Dit bevordert ook de verkeersveiligheid rondom 
school. De RPV reikt elk jaar een prijs uit aan de school die verhoudingsgewijs de meeste 
voetstappen verzamelt in een week. Ouders worden er op deze manier van bewust dat de auto niet 
altijd de enige manier is om naar school te reizen. 
De komende jaren zou meer fysiek activeit gepleegd moeten worden op en/of rondom school gericht 
op een verkeersveilige schoolomgeving zoals bijvoorbeeld acties gericht op foutief parkeren tijdens de 
schoolspits. Wijkagenten geven aan bereid te zijn hier aan mee te werken. Dit zou onder de vlag van 
"Veilig verkeer ik doe mee!" kunnen. 
 
Getracht wordt de netwerkcoördinator binnen het netwerk te zoeken en deze vanuit de RPV financieel 
te ondersteunen zoals dat met de coördinator van Oud-Beijerland gebeurt. Als deze niet gevonden 
wordt kan de netwerkcoördinator extern ingehuurd worden. In bijlage 4 vindt u meer uitleg over de 
netwerkcoach. 
 
Workshop 
De Hoeksche Waard heeft nog 12 scholen die niet aan School op SEEF werken. De 
netwerkcoördinator helpt scholen die zelfstandig met School op SEEF aan de slag willen om het hele 
programma stap voor stap te implementeren op school. Scholen kunnen een workshop School op 
SEEF krijgen voor het team. De netwerkcoördinator maakt de scholen wegwijs in alle doelstellingen, 
voorwaarden en borging van SoS, een verkeersleerkracht wordt ingehuurd om het uitvoeren van de 
lessen te demonstreren. In deze 3-delige workshop wordt het hele programma uitgerold en kunnen 
scholen bekend raken met het programma en bijhorende materialen en lesmaterialen. De 
netwerkcoördinator helpt de school vervolgens stap voor stap om het hele programma School op 
SEEF uit te voeren en uiteindelijk het label te halen en behouden. 
Bij deze workshop kunnen ook scholen aansluiten die bijvoorbeeld een nieuwe schoolcontactpersoon 
hebben of die wat bijscholing School op SEEF willen. 
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Verkeersouders VVN 
In de regio Hoeksche Waard hebben enkele scholen nog een verkeersouder- abonnement bij VVN. In 
de praktijk blijken de verkeersouders weinig tot geen gebruik te maken van de faciliteiten die dit 
abonnement biedt. Voor het label Schol op SEEF is een abonnement niet meer verplicht, aanmelden 
bij het ROV Zuid-Holland volstaat. 
In de periode 2014-2016 zijn nieuwe abonnementen niet vergoed, maar oude abonnementen 
voortgezet zo lang de school daar behoefte aan heeft. Dit gebeurt in 2017-2019 ook als dat nodig is 
om SoS in stand te houden op de school. Wanneer het abonnement niet meer nodg is wordt het 
stopgezet. Streven is om eind 2019 geen abonnementen meer te hebben bij VVN en alle 
verkeersouders kosteloos bij het ROV ZH aan te sluiten.  
 
Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (VOMOL) 
Landbouwverkeer maakt een belangrijk onderdeel uit van het verkeer in de Hoeksche Waard en 
schoolkinderen komen regelmatig landbouwvoertuigen tegen op hun weg van en naar school. Omdat 
deze voertuigen zich anders door het verkeer bewegen dan auto's en (kleine) vrachtwagens is het van 
belang kinderen te leren omgaan met deze voertuigen. Ook de bestuurders van deze voertuigen 
kunnen extra scholing gebruiken, zij moeten zich ervan bewust zijn dat kinderen zich anders in het 
verkeer bewegen dan volwassenen. Door leerlingen van MBO-opleidingen in de land- en 
tuinbouwsector te betrekken worden met het project VOMOL zowel basisschoolleerlingen als leerling-
bestuurders van grote landbouwvoertuigen bereikt. 
 
Het project Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (VOMOL) heeft onder leiding van 
CUMELA en het ROV Zuid-Holland medio 2013 zijn intrede gedaan in de Provincie Zuid-Holland en is 
in 2014-2016 in verschillende kernen in de Hoeksche Waard succesvol ingezet. Basisscholen hebben 
dit project als zeer nuttig ervaren en zouden dit het liefst elk jaar/elke 2 jaar aanbieden aan hun 
leerlingen. De mate waarin het project ingezet kan worden wordt echter beperkt door het aantal 
beschikbare MBO-leerlingen en -opleidingen die aan het project kunnen meewerken. Gezocht moet 
worden naar mogelijkheden om dit project ook zonder deze leerlingen uit te voeren op basisscholen, 
waarbij de kwaliteit van de lessen zelf niet verloren mag gaan. 
 

 

De basis van het project wordt gevormd door 4 
verschillende landbouwvoertuigen. Deze staan 
op 1 dag op 1 locatie opgesteld waar het project 
in verschillende sessies kan worden gedraaid. 
Per set van 4 voertuigen kunnen op 1 dag 5-6 
groepen van 25-30 basisschoolkinderen 
meedoen aan het project. Op de basisscholen 
moet afgestemd worden welke groep meedoet, 
het project is geschikt voor de groepen 6, 7 en 
8.Enkele trekkerbestuurders in opleiding geven 
rondom de voertuigen voorlichting aan de 
basisschoolkinderen. Hierop worden zij 
voorbereid op een speciaal voor VOMOL 
opgeleide docent trekkerrijbewijs. In overleg 
wordt het aantal adspirant-trekkerbestuurders  

bepaald, maar dit moet er in elk geval 1 per voertuig zijn. Een 2e persoon is nodig om het voertuig te 
besturen/bedienen. De vraag is of dit ook een leerling-chauffeur moet zijn of dat dit een medewerker 
van het bedrijf kan zijn die het voertuig beschikbaar stelt. 
De les wordt gestart met een theoretische klassikale introductie door de VOMOL-docent (MBO-
docent) die na afloop van de oefeningen rondom de voertuigen een afsluitende klassikale evaluatieles 
geeft. Ter voorbereiding op de les hebben de kinderen een week vooraf lesmateriaal en een 
informatiebrief voor de ouders ontvangen. Voor hun deelname aan de les ontvangen ze een 
cetrificaat. In de periode 2014-2016 is het lesmateriaal door het ROV Zuid-Holland beschikbaar 
gesteld, niet duidelijk is of dat in 2017-2019 weer gebeurt. 
De MBO-leerlingen ontvangen een getuigschrift voor hun portfolio, de VOMOL-docenten ontvangen 
een vergoeding per uur voor het geven van de les en, indien van toepassing, voor de organisatie van 
de dag. 
 
Een VOMOL-dag van 4 voertuigen en 5-6 groepen kost globaal € 2.000,- tot € 2.500,- per dag voor 
organisatie, vergoeding docenten, lesmateriaal en locatiehuur. In Oud-Beijerland en Binnenmaas is 
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het aantal deelnemende scholen in 2014-2016 dusdanig groot geweest dat meerdere sets voertuigen 
nodig waren om alle scholen te bedienen. De scholen deden mee met 1 groep (groep 7 of 8). 
Wenselijk zou zijn om elk jaar in elke gemeente een VOMOL-dag te organiseren. Het aantal MBO-
leerlingen en VOMOL-docenten in Zuid-Holland is echter niet toereikend om dit aantal VOMOL-dagen 
te organiseren. Het aantal leerlingen dat een agraische opleiding gaat doen is beperkt, verschillende 
vestigingen van het EduDeltaCollege en het prinsentuincollege worden om die reden al gebundeld op 
1 locatie. 
Gestreefd moet worden naar een aantal VOMOL-dagen per jaar, zodat minimaal in 3 jaar tijd in elk 
geval elke gemeente 1 VOMOL-dag heeft plaatsgevonden, maar bij voorkeur alle leerlingen van de 
groepen 7 en 8 die de basisschool verlaten een keer een project met landbouwverkeer hebben 
gedaan. Daarvoor moeten alle mogelijkheden om een educatief project over landbouwverkeer te 
ontwikkelen dat niet afhankelijk is van de MBO-opleidingen gestimuleerd en benut worden. In Strijen is 
een actieve verkeersouder die het project zelf heeft georganiseerd, wellicht kan deze projectaanpak 
ook in andere kernen ingezet worden. Samen met het ROV-ZH moet bekeken worden wat de 
mogelijkheden zijn om een doe-het-zelf-les over grote (landbouw)voertuigen te ontwikkelen. 
 
Jaar Gemeente reserve 

2017 Binnenmaas en Cromstrijen Strijen 
2018 Oud-Beijerland en Strijen Korendijk 
2019 Korendijk en Binnenmaas Cromstrijen 
 
Praktisch verkeersexamen 
In verschillende kernen in de Hoeksche Waard wordt niet alleen het theoretisch verkeersexamen 
afgelegd, maar moeten de kinderen een proeve van bekwaamheid afleggen op de fiets om te laten 
zien dat zij de verkeersregels kunnen toepassen in de praktijk: het praktisch verkeersexamen. In elke 
gemeente wordt het verkeersexamen op een andere wijze georganiseerd en doen er verschillende 
aantallen scholen mee. De greaamde kosten voor elk verkeersexamen zijn meegenomen in het MPV. 
 
Materialen 
Voor alle scholen die in de periode 2014-2016 gestart zijn met School op SEEF en die in de periode 
2017-2019 mogelijk een label gaan halen is nog een materialentas op voorraad in de regio (Strijen 1 
tas en Binnenmaas 2 tassen). Er zijn nog 13 scholen die nog niet begonnen zijn met School op SEEF, 
verwacht wordt dat deze niet alle 13 aan het programma gaan beginnen de komende jaren. Nieuwe 
scholen die in het schooljaar 2016-2017 zouden starten met het programma halen zij op zijn vroegst 
eind 2019/begin 2020 het label. Verwacht wordt dat er in de looptijd van het nieuwe MPV geen nieuwe 
materialentassen besteld hoeven te worden. 
Ontbrekende materialen kunnen grotendeels door de scholen zelf aangevuld worden. Voor echt grote 
gebreken aan een materialenset kan een kleine onderhoudspost worden gereserveerd.  
 
Projecttrekker(s) en uitvoerder(s) 
De regionale projectleider stuurt de netwerkcoördinator aan. Zo lang er geen externe 
netwerkcoördinator is neemt de regionale projectleider de taak voor de netwerken in Binnenmaas, 
Cromstrijen, Korendijk en Strijen waar. 
De regionale projectleider verzorgt de bestelling van de materialen voor de scholen. 
Scholen, gemeenten en politie zijn primair de uitvoerders van School op SEEF: scholen geven de 
lessen en besteden aandacht aan het verkeersgedrag van de ouders, gemeenten treffen maatregelen 
in de omgeving van de school en op de schoolroutes, de politie controleert daar waar nodig. De 
gemeenten reiken het (her)label uit aan de scholen en nemen het initiatief om de intentieverklaring te 
tekenen. 
De  netwerkcoach krijgt opdracht van de regionale projectleider om te inventariseren welke scholen 
voor welke groepen mee willen doen met VOMOL. Op basis van de inventarisatie wordt bepaald waar 
de dag gaat plaatsvinden en welke scholen met welke groepen deel kunnen nemen. De regionale 
projectleider neemt contact op met de VOMOL-docent en samen met de gemeente wordt een locatie 
gekozen en de dag georganiseerd. Wellicht zijn er ontheffingen nodig (gebruik wegvakken o.i.d.), die 
verstrekt de gemeente. De netwercoördinator verzorgt een persbericht dat door de gemeente wordt 
verspreid. 
 
Extern betrokkenen 
Netwerkcoördinator, (optioneel) organisator workshop School op SEEF 
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Media 
Wanneer scholen SoS-activiteiten uitvoeren waarbij een wethouder deelneemt verstuurt de regionale 
projectleider een persbericht vanuit het SOHW en worden website, facebook en twitter gebruikt. 
VOMOL wordt ook via de SOHW-kanalen gepromoot. Bij samenwerking met andere partijen worden 
deze vermeld in een evetueel persbericht, het School op SEEF logo wordt gebruikt in alle 
communicatie naar de scholen. 
De regionale projectleider levert content aan. 
 
Kosten 
Voor de organisatie en uitvoering van de netwerkbijeenkomsten wordt 106uur per bijeenkomst 
gerekend, de ondersteuning van nieuwe scholen kost zo'n 5-10 uur per school per jaar, ondersteuning 
van reeds opgeleide SoS-scholen kan in 2 uur per school per jaar. Het beheer van het platform kost 
10-15 uur per jaar per netwerk. Per netwerk jaarlijks extra focus op oudercommunicatie zal 5 uur per 
netwerk kosten. 

 Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-B Strijen 

 Aantal Uur Aantal Uur Aantal Uur Aantal Uur Aantal Uur 

SoS-scholen 8 16 4 8 5 10 12 24 3 6 

Nieuwe scholen 7 50 2 15 3 22 4 40 0 0 

Bijeenkomsten per jaar 1 10 2 20 1 10 3 30 1 10 

Onderhoud platform 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 

Communicatie ouders 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Totaal uren p.j.  96  63  62  114  36 

Totaal kosten p.j.  € 6.250,- € 4.100,- € 4.050,- € 7.500,- € 2.350,- 

 

 Uitgaande van gemiddeld 250 leerlingen per school (wat niet alle scholen halen), 47 scholen 
in de Hoeksche Waard en een kostprijs van € 0,40/ € 0,45 per leerling zou jaarlijks voor 
deelname aan het project Groene Voetstappen een budget van € 4.800,- nodig zijn en € 200,- 
voor een prijs voor de winnende school. Daarmee worden dan duizenden leerlingen en hun 
ouders bereikt.Wanneer niet alle scholen deelnemen kan het resterend bedrag voor 
fietslampjes gebruikt worden. 

 1 x p.j. workshop School op SEEF voor de schoolcontactpersoon van startende scholen en/of 
nieuwe schoolcontactperosnen kost € 2.500,-   

 De RPV betaalt nog maximaal 4 verkeersouderabonnementen van Veilig Verkeer Nederland à 
€ 90,- totaal € 360,- per jaar.  

 2-3 VOMOL-dagen per jaar € 7.500,-  

 Praktisch verkeersexamen Cromstrijen € 2.000,-, Korendijk € 500,- en Strijen € 1.500,-.  

 Onderhoud SoS-materiaal € 500,- per jaar. 
 

2.5 Educatie en training 12-25 jaar: TotallyTraffic (12-16 jarigen)     
 
Achtergrond 
Jongeren zijn dagelijks op weg: van huis naar school, naar de sportclub, naar vrienden of vriendinnen, 
enz. En hoewel hun behoefte aan en besef van verantwoordelijkheid met de dag toeneemt zijn hun 
hersens nog niet volgroeid en strookt hun experimenteerlust niet altijd met hun risicobewustzijn, 
vaardigheden en ervaring. Het is heel belangrijk om juist deze groep, in de fase tussen 
verkeersexamen en rijbewijs, te blijven begeleiden in hun ontwikkeling tot veilige en verantwoordelijke 
weggebruikers. Niet in de laatste plaats om de kans op betrokkenheid bij verkeersongevallen zoveel 
mogelijk terug te dringen. Met de bestuurlijke ambassadeurs verkeersveiligheid delen we de missie 
om het aantal ernstige verkeersslachtoffers ook in deze leeftijdsgroep naar nul terug te brengen. 
Kortom: “Maak van de Nul een Punt” (MVD01.). 
Wij vullen dit voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs in met het aanbieden van het programma 
TotallyTraffic. Dit is inmiddels een beproefd programma, dat aansluit bij leerlingen en scholen. 
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Het lessenaanbod van TotallyTraffic bestaat uit zo’n 15 bestaande 
eigentijdse lesmodules met werkvormen als debat, onderzoek, 
theater en presentatie. Daarbij staan onderwerpen als eigen gedrag 
en ervaringen, de school-thuisroutes, alcohol en drugs in het 
verkeer, de dode hoek, een veilige fiets, openbaar vervoer en 
gebruik van mobiel en mp3-speler op de fiets centraal. Samen 
vormen ze de menukaart waarmee scholen een doorgaande leerlijn 
op maat kunnen samenstellen. 
 

Doelstelling 
In de periode 2017-2019 willen we dat op een zo groot mogelijk aantal scholen voor voortgezet 
onderwijs op een structurele wijze aandacht wordt besteed aan verkeersveiligheid. We streven er in 
de periode 2017-2019 naar dat: 

 alle scholen in de regio planmatig werken aan verkeerseducatie en dit ook vast willen leggen 
in een intentieverklaring; 

 op 100 % van de scholen een schoolcontactpersoon verkeer is aangesteld; 

 op 100 % van de scholen in ten minste 2 groepen verkeerseducatie wordt aangeboden; 

 de verkeerscampagne-wedstrijd ook deelnemers uit de Hoeksche Waard heeft; 

 de Fietsmodus-app jaarlijks bij alle VO-scholen onder de aandacht wordt gebracht; 

 jongerenorganisaties voorlichting geven aan de doelgroep tijdens evenementen. 
 
Activiteiten 
Elke school kiest zelf welke module wordt uitgevoerd. Wanneer een school kiest voor 1 of meerdere  
doe-het-zelf-modules kunnen meerdere leerjaren uitvoering geven aan TotallyTraffic. 
De regio telt in 2016 5 scholen voor voortgezet onderwijs met 6 locaties: 

 Actief College 

 CSG Willem van Oranje (Poortwijk en Zoomwijck) 

 Hoeksch Lyceum 

 Praktijkcollege Spijkenisse (locatie Oud-Beijerland) 

 Wellantcollege Klaaswaal 
 

Op alle scholen is al enkele jaren contact met dezelfde contactpersonen, de activiteiten zijn niet 
vastgelegd of geborgd in het curriculum. Streven is om Totally Traffic op alle scholen te borgen 
middels een intentieverklaring. Met de scholen wordt door de regionale projectleider regelmatig 
contact onderhouden over het inplannen van modules, 2 per jaar per locatie. 
 

 

Over de CampagneCrew (campagnewedstrijd voor VO-scholen) en Fietsmodus-
app wordt door de regionale projectleider en schoolcontactpersoon besproken 
hoe deze onder de aandacht van leerlingen gebracht moet worden. De scholen 
krijgen via de projectleider het gratis campagnemateriaal voor de Fietsmodus 
toegestuurd. Afhankelijk van hoe het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
het ROV Zuid-Holland deze wedstrijden vormgeven elk jaar zorgt de 
accountmanager Totally Traffic dat de scholen op de hoogte gesteld worden van 
de wedstrijden en worden de scholen gestimuleerd deel te nemen. Desgewenst 
wordt de ambassadeur verkeersveiligheid ingezet. 
 

Met 2 scholen wordt in 2019 gestart met een pilot voor het bromfietsrijbewijs op scholen voor 
voortgezet onderwijs waarbij rijschoolhouders en Responsible Young Drivers betrokken worden. 
 
Projecttrekker(s) en uitvoerder(s) 
De regionale projectleider heeft als accountmanager Totally Traffic het contact met de scholen en 
overlegt jaarlijks het programma met de scholen. De projectleider brengt de app en campagne-
wedstrijd onder de aandacht van de scholen en zet de bromfietspilot op. 
 
Extern betrokkenen 
Ingehuurde verzorgers van modules TotallyTraffic (afhankelijk van de keuze van de scholen), 
jongerenorganisaties, rijschoolhouders 
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Media 
Wanneer scholen een Totally Traffic-module uitvoeren waarbij een wethouder deelneemt verstuurt de 
regionale projectleider een persbericht vanuit het SOHW en worden website, facebook en twitter 
gebruikt. De fietsmodus-app en campagne-wedstrijd worden ook via de SOHW-kanalen gepromoot, 
de regionale projectleider levert content aan. 
 
Kosten 
Voor elke locatie is jaarlijks ruimte voor 2 modules. De scholen zijn verschillend van grootte zodat een 
module op de ene school goedkoper zal zijn dan op de andere school. Jaarlijkse kosten voor Totally 
Traffic-modules zijn € 30.000,- voor 6 locaties. 
 

2.6 Educatie en training 12-25 jaar: Jonge Beginnende bestuurders (16-25 jaar 
beleidsimpuls) 
 
Achtergrond 
De combinatie van nieuwe, “sterke” vervoermiddelen als bromfiets, motor en auto, enkele specifieke 
bij de leeftijdsfase behorende eigenschappen als bravoure en ondernemingslust en de onervarenheid 
als bestuurder leidt ertoe, dat jongeren in deze leeftijdsfase een betrekkelijk groot risico lopen om bij 
een ongeval betrokken te raken. Educatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke 
kennis en vaardigheden, maar ook aan het herkennen en hanteren van risico’s en het (verder) 
ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef voor zichzelf en andere weggebruikers. De 
ontwikkelingen in de rijexaminering en rijbewijzen spelen hier op in. 
 
Binnen de doelgroep beginnende bestuurders worden de volgende subgroepen onderscheiden: 

- jonge beginnende automobilisten 
- bromfietsers 

 
Doelstelling 
Op de (middel)lange termijn hopen we dat zoveel mogelijk beginnende bestuurders in deze 
leeftijdsgroep een zodanig niveau van kennis, vaardigheid en motivatie hebben, dat dit leidt tot 
verkeersveilig gedrag. In de periode 2017-2019 zal de inzet er dan ook op gericht zijn, dat tot 2019: 
 

 de landelijke campagnes die (deels) op deze doelgroep zijn gericht vanuit de RPV extra 
worden ondersteund; 

 jaarlijks minimaal 30 jonge beginnende automobilisten in deze leeftijdsgroep een 
rijvaardigheidstraining volgen; 

 jongeren tijdens evenementen door jongerenorganisaties zoals Responsible Young Drivers en 
TeamAlert worden aangesproken; 

 samen met de rijschoolbranche en VO-scholen getracht wordt toekomstige 
bromfietsbestuurders een betere rij-opleiding te geven waarin ook theorie en gedrag een 
belangrijk onderwerp zijn. 

 
Activiteiten 
 
Praktijkdag 
Jaarlijks wordt minimaal 1 praktijkdag georganiseerd voor jonge bestuurders tussen de 18-25 jaar die 
net hun rijbewijs hebben (min. 3 maanden en max. 2 jaar). Het programma omvat drie onderdelen: 
een rit in de auto, een sessie op een slipbaan en een groepsdiscussie. Bij de rit in de auto zitten drie 
jongeren in de auto die zichzelf en elkaar beoordelen. De rit wordt begeleid door een rijinstructeur 
(ritadviseur) die hiervoor een applicatie heeft gevolgd. Die adviseur stelt zich zeer  terughoudend op: 
de cursisten moeten elkaar overtuigen. Tijdens de rit gaat het erom vroegtijdig risico’s op te merken en 
te besluiten wat je met die mogelijke risicosituatie moet doen. De cursusonderdelen op de baan zijn 
erop gericht het effect te ervaren van een gering snelheidsverschil op de stopafstand. Ze vinden 
plaats op een mobiele baan. De groepsdiscussie wordt geleid door een ervaren discussieleider die 
ook goed is ingevoerd in het thema ‘alcohol, drugs en verkeer’. 

 

Voor de praktijkdag kunnen o.a. het Nationaal Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) en TotalText 
worden ingehuurd. NIV heeft een maximum van 18 deelnemers per dag, bij TotalText kunnen op 1 
dag 36 bestuurders deelnemen. De prijs voor 36 deelnemers is wel gelijk, evenals de taakverdeling 
tussen gemeente en NIV/TotalText partij. 
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De gemeente: 

 stuurt een direct mailing naar de doelgroep (alle 18 tot 24-jarigen). De gemeente mag dit als 
enige doen (Wet op de privacy); 

 plaatst een bericht met foto op hun gemeentelijke voorlichtingspagina in het huis-aan-huisblad 
in de gemeente; 

 denkt mee over een mogelijke locatie binnen de gemeente waar de dag(en) gehouden kan 
worden en het benaderen van een autobedrijf dat aan deze dag wil meewerken; 

 regelt de lunch op de dag(en); 

 opent de praktijkdag officieel door haar burgemeester of wethouder te laten openen 
(genereert publiciteit en aandacht voor de verkeersveiligheid van deze doelgroep). 

 
Alle andere zaken regelt de externe partij: 

 in overleg met de gemeente vaststellen van een datum; 

 aanleveren tekst brief voor direct mailing van gemeente; 

 aanlevering bericht en foto voor gemeentelijke voorlichtingspagina; 

 aanleveren persbericht dat gemeente kan verspreiden (regionale pers); 

 zoeken naar - en regelen van – een geschikte accommodatie (in overleg en/of op voordracht 
van de gemeente); 

 zoeken naar -  en regelen van – drie auto’s die worden beschikbaar gesteld voor gebruik op 
de mobiele baan. Dit gebeurt altijd door inschakeling van een plaatselijke autodealer (ook dit 
gebeurt in overleg met de gemeente, die evt. haar voorkeur hiervoor kan uitspreken); 

 
De organiserende gemeenten voor de praktijkdag zijn de volgende: 
 
Jaar Gemeente Reserve 

2017 Korendijk Oud-Beijerland 
2018 Oud-Beijerland Binnenmaas 
2019 Binnenmaas Cromstrijen en Strijen 
 
Wanneer het door sponsoring door derden (bijv. het ROV ZH) mogelijk is een tweede praktijkdag in 
het jaar te organiseren zal dit automatisch in de volgende gemeente in de rij georganiseerd worden. 
 
Voorlichting bij evenementen 

Bij grotere evenementen en/of bij scholen voor voortgezet onderwijs worden promotieteams ingezet 
die jongeren op een eigentijdse manier benaderen en met hen in gesprek gaan over 
verkeersveiligheid. Meestal wordt gesproken over alcohol & drugs in het verkeer en de eigen 
verantwoordelijkheid van jongeren, andere onderwerpen zijn ook mogelijk zoals smartphonegebruik. 
Evenementen die in de Hoeksche Waard bezocht kunnen worden zijn o.a. de 's-Gravendeelse 
feestweek, Maasrock, Trekkertrek, Hoeksche Bierfest, SunGlow en Schuurfeesten. 
Jaarlijks wordt de regionale evenementenkalender bekeken en worden 1 of 2 evenementen 
aangewezen. Aan jongerenorganisaties (bijv. TeamAlert en/of Responsible Young Drivers) wordt de 
opdracht gegeven contact te zoeken met de organisatie. 
 
REGIONALE FOCUS 2019: Pilot bromfietscursus en aandacht voor gedrag 
Sinds enkele jaren is het bromfietsrijbewijs verplicht. Vanaf 15,5 jaar mogen jongeren hun theorie-
certificaat voor het bromfietsrijbewijs halen en vanaf hun 16e mogen zij praktijkexamen doen. De 
theorie wordt vaak maar beperkt geleerd en men haalt het certificaat op de gok. Op Goeree-
Overflakkee wordt al enkele jaren door VO-scholen, rijschoolhouders en RPV gezamenlijk een 
bromfietspakket aangeboden op school. De leerling betaalt nèt iets minder dan hij/zij zou moeten 
betalen als hij/zij zelf het rijbewijs zou regelen en de RPV betaalt een deel, m.n. voor de theorie- en 
gedragslessen. De leerling krijgt dus meer "waar voor zijn geld", de RPV kan de leerling gedegen 
theorielessen en een gedragsproject aanbieden. 
 
Door de lessen voor dit rijbewijs via een VO-school aan te bieden krijgen de leerlingen, naast 
praktijkles, ook verplicht een aantal theorielessen. Bij zelfstandig halen van het rijbewijs is dat vaak 
niet het geval, omdat theorielessen niet verplicht zijn. De theorielessen via school geven ook de 
gelegenheid om aandacht te besteden aan gedrag. Een voorbeeld daarvan is het Peer Drive Clean 
project waarmee zij 1 theorieles overnemen van een rijschoolhouders om jonge automobilisten bewust 
te maken van de gevaren van o.a. alcohol&drugs in het verkeer. Deze module kan worden aangepast 
aan het bromfietsrijbewijs. 
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De ervaring op Goeree-Overflakkee leert dat de groepen vaak zo'n 15 leerlingen bevatten. Deze 
kunnen zich opgeven bij de schoolcontactpersoon verkeer. Voor de theoriecursus ontvangen zij het 
boek met bijhorende dvd/cd-rom. Het examen voor de theorie regelen en betalen zij vervolgens zelf. 
Leerlingen gaan daarna in groepjes van 2 (soms 3) het praktijkgedeelte doen: 3 uur rijden rondom de 
CBR-locatie (Barendrecht of Goes) gevolgd door het praktijkexamen. De rijschoolhouder zorgt voor 
vervoer van leerlingen en brommers. Deze 3 lessen, het vervoer en reistijd en het examengeld is bij 
de prijs inbegrepen. 
Peer Drive Clean! is een voorbeeld van een project waarbij een jongerenorgansiatie een theorieles 
overnemen van een rijschoolhouder. Hierbij komt op interactieve wijze het onderwerp alcohol & drugs 
in het verkeer aan de orde. Op deze manier willen we de jonge bestuurders bewust maken van de 
gevaren en gevolgen van het rijden onder invloed.  
Gestreefd wordt naar 2 groepen van 15 leerlingen op verschillende scholen met verschillende 
rijschoolhouders. 
 
Projecttrekker(s) en uitvoerder(s) 
De regionale projectleider brengt de organiserende gemeente voor de praktijkdag in contact met het 
NIV of TotalText zodat beide partijen samen de praktijkdag kunnen gaan organiseren (datum en 
locatie bepalen, direct mailing vesturen en publiciteit geven aan de dag). 
De regionale projectleider inventariseert de evenementen in de regio die zich lenen voor voorlichting, 
legt de mogelijkheden voor aan de RWV en geeft opdracht aan de externe organisatie(s). 
De regionale projectleider start in 2019 met een pilot op 2 VO-scholen en 2 rijscholen met de pilot voor 
het bromfietsrijbewijs warabij gedrag in de theorielessen wordt opgenomen. 
 
Extern betrokkenen 
rijscholen en VO-scholen, evt. jongerenorgansiaties en partijen die praktijkdagen organieeren 
 
Media 
Voor de praktijkdagen verstuurt de regionale projectleider een persbericht vanuit het SOHW en 
worden website, facebook en twitter gebruikt. De aanwezigheid van de voorlichtingsteams van de 
jongerenorgansiaties wordt via social media onder de aandacht gebracht. De regionale projectleider 
levert content aan. 
Voor de pilot bromfietscursus wordt een persbericht verstuurd, 1 van de scholen wordt bezocht. 
 
Kosten 
Jaarlijkse praktijkdag voor jonge bestuurders € 7.000,-, evenementen € 5.000,- per jaar, 
bromfietscursus € 5.180,- in 2019 (zie kostenopbouw in bijlage 5) 

 

2.7  Educatie en training 25-65 jarigen 
 
Achtergrond 
Van de groep rijbewijsbezitters zou moeten worden verwacht dat zij in de regel de verkeerstaken die 
nodig zijn voor een veilige verkeersdeelname beheerst. Uit betrokkenheid bij ongevallen en het 
veelvuldig overtreden van verkeersregels, moet men echter concluderen dat deze verwachting lang 
niet altijd gerechtvaardigd is. Zo is het rijden onder invloed een probleem dat vooral in deze 
leeftijdsgroep speelt, terwijl ook snelheidsovertredingen voor een belangrijk deel voor rekening van de 
rijbewijsbezitters in deze leeftijdsgroep komen. Smartphonegebruik tijdens het rijden is in de afgelopen 
jaren wat toegenomen. Steeds meer fietsers kiezen voor een elektrische fiets, ook in de leeftijdsgroep 
25-65 jaar. De hogere snelheid vraagt om ander verkeersgedrag en motorische vaardigheden. 
Een belangrijke achtergrond van de problemen bij deze groep ervaren bestuurders is de overschatting 
van de eigen capaciteiten. Het ontbreekt momenteel aan enig toetsmoment na het behalen van het 
rijbewijs, waarin wordt nagegaan of men nog over de benodigde kennis van verkeersregels beschikt 
en of men de geleerde vaardigheden nog steeds juist toepast. Het besturen van een elektrische fiets 
is voor de fietser zelf misschien gene probleem, maar men is zich niet bewust van het feit dat andere 
weggebruikers de hogere snelheid van een elektrische fiets moeilijk kunnen inschatten. 
 
Middelen om deze doelgroep te bereiken zijn de publiekscampagnes, programma’s voor 
veiligheidscultuur in bedrijven en rijvaardigheidstrainingen. Specifieke onderwerpen zoals 
medicijngebruik in het verkeer, alcohol&drugs met in het bijzonder in sportkantines en offline in de 



MPV Hoeksche Waard 2017-2019 
 

 
21 

 

auto kunnen met aanvullende publiciteitsacties onder de aandacht gebracht worden. In de 
sportkantine kan gerichte voorlichting gegeven worden. 
 
Doelstelling 
Op de (middel)lange termijn hopen we dat zoveel mogelijk weggebruikers in deze leeftijdsgroep een 
zodanig niveau van kennis, vaardigheid en motivatie hebben, dat dit leidt tot verkeersveilig gedrag. In 
de periode 2017-2019 zal de inzet er dan ook op gericht zijn, dat: 
 

 de landelijke campagnes die (deels) op deze doelgroep zijn gericht vanuit de RPV extra 
worden ondersteund; 

 het aantal rijbewijsbezitters dat zelf aangeeft nog te rijden na 2 à 3 glazen alcohol verder 
teruggedrongen wordt en gelijk aan is of hoger wordt dan het landelijk gemiddelde; 

 voorlichting wordt gegeven door bijv. Veilig Verkeer Nederland tijdens evenementen; 

 er minder ongevallen plaatsvinden met elektrische fietsen. 
 

Activiteiten 
M.b.v. voorlichting wordt in de regio aanvullend aandacht besteed aan de landelijke campagnes met 
behulp van borden/posters langs de weg voor de onderwerpen snelheid, alcohol&drugs in het verkeer 
en smartphonegebruik. Daar waar nodig moeten borden geactualiseerd worden. Gericht actie wordt 
gevoerd bij sportkantines met de actie BoB-sport in de kantine. Het 
ROV Zuid-Holland voert 1 x per 2 jaar de BoB-sport campagne uit in 
de zuidelijke regio's van Zuid-Holland. In de even jaren (2016, 2018, 
2020) kunnen de clubs in o.a. de Hoeksche Waard pakketten 
bestellen met bierviltjes e.d.. De sportclubs in de regio worden 
hiervoor aangeschreven met de vraag om mee te doen aan de 
campagne wat inhoudt dat er BoB-sportmaterialen in de kantine 
worden gebruikt gedurende de actieperiode. Er kan een 
campagneteam BoB-sport worden ingezet, dat op 1 dag meestal wel 
2 clubs kan bezoeken. Ook kunnen clubs een Instructie 

 

 
Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor de vrijwilligers die achter de bar staan krijgen. De kosten voor 
pakketten, borden en IVA's worden door het ROV en de RPV samen gedeeld, meestal betaalt het 
ROV ZH de pakketten, enkele borden en IVA's en betaalt de RPV ook enkele borden en het 
campagneteam. In het jaar dat er geen ROV-campagne wordt gevoerd besteedt de RPV ook geen 

aandacht aan het onderwerp, omdat er regionaal geen aandacht voor is. 

 
Tijdens markten en braderieën worden voorlichtingsacties (o.a. elektrische fietsen) ingezet om 
weggebruikers voor te lichten over verkeersgedrag en hun eigen aandeel daaraan. Hoe kunnen zij 
"Van De Nul Een Punt Maken" ? 
 
Projecttrekker(s) en uitvoerder(s) 
De regionale projectleider stemt met het ROV ZH en het VerkeersHandhavingsTeam (VHT) af welke 
inzet gewenst is, ondersteund door de wijkteams. Voetbal- en hockeyclubs in de regio worden 
aangeschreven met de vraag of zij interesse hebben in het BoB-sportpakket, campagneborden en een 
bezoek van het campagneteam. Gemeenten lichten hun wethouders verkeer en sport in over de 
regionale actie en nemen actief deel aan de actie als het campagneteam hun gemeente bezoekt. 
De regionale projectleider zet voorlichtingsacties in tijdens evenementen en braderieën in de regio. 
 
Extern betrokkenen 
o.a. ROV ZH, politie, campagneteam BoB-sport 
 
Media 
De regionale projectleider stuurt een persbericht vanuit het SOHW en website, facebook en twitter 
worden gebruikt. De aanwezigheid van de campagneteams wordt via social media onder de aandacht 
gebracht. 
 
Kosten 
Inzet BoB-sport in 2018 € 3.000,-. Hiervoor kunnen verenigingspakketten, sponsorborden, IVA-
trainingen en de inzet van een campagneteam worden aangeschaft. Voor voorlichting over elektrische 
fietsen wordt in 2018 € 2.000,- geraamd. 
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2.8 Educatie en training Ouderen 65+ (beleidsimpuls) 
 
Achtergrond 
In de doelgroep ouderen speelt de afname van functionele capaciteiten (ogen, gehoor, 
reactievermogen, conditie) een belangrijke rol. De groep ouderen maakt een steeds groter deel uit van 
onze maatschappij (vergrijzing). Vanuit de overheid wordt er bovendien naar gestreefd ouderen 
zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van 
deze zelfstandigheid. Er zijn veel ouderen die op relatief late leeftijd nog een rijbewijs hebben gehaald. 
Er zijn echter ook relatief veel ouderen die weer teruggrijpen op het fietsen en lopen of bijvoorbeeld 
afhankelijk worden van het gebruik van een scootmobiel. Dit betekent dat verkeerseducatie voor 
ouderen zich niet alleen moet richten op het autorijden, maar vooral ook op andere vervoerwijzen als 
de scootmobiel, het fietsen en lopen. 
 
Doelstelling 
Op de (middel)lange termijn hopen we dat zoveel mogelijk mensen van 60 jaar en ouder de 
mogelijkheid hebben om (jaarlijks) hun kennis en vaardigheden ten aanzien van hun 
verkeersdeelname (per auto, scootmobiel, fiets of lopend) te laten toetsen. In de periode 2017-2019 
zal de inzet er daarom op gericht zijn, dat in 2016: 
 

 er in de regio structureel  2 Opfriscursussen Rijvaardigheid Senioren (ORS) per jaar worden 
georganiseerd (120 pers.); 

 er in de regio structureel 2 scootmobielcursussen per jaar worden georganiseerd (30 pers.) 

 er in de regio structureel 1 trainingsdag voor elektrische fietsen voor ouderen wordt 
georgansieerd 

 
Activiteiten 
Met de werkgroep Ouderen van Veilig Verkeer Nederland is in 2014-2016 jaarlijks 1 ORS en 1 
scootmobielcursus georganiseerd. Tijdens een ORS kunnen rijbewijsbezitters van 60 jaar en ouder 
onder begeleiding van een ritadviseur een rit maken in hun eigen auto waarna zij advies krijgen over 
hun rijgedrag. Oren, ogen en reactievermogen worden getest op zo'n dag en de deelnemers krijgen 
de meest actuele verkeersregels gepresenteerd. Het aantal aanmeldingen is al enkele keren dusdanig 
groot geweest dat 1 dag niet voldoende was om iedereen deel te laten nemen. Vandaar dat ruimte 
wordt gemaakt voor 2 dagen per jaar. Deelnemers doen een eigen bijdrage. 
Tijdens een scootmobielcursus kunnen bezitters van een scootmobiel een aantal vaardigheden 
oefenen op een parcours waarna zij met hun scootmobiel een route gaan rijden onder begeleiding van 
een ritadviseur. Deze geeft hen na afloop nog wat tips en trucs. Omdat het aantal scootmobiels 
toeneemt wordt rekening gehouden met 2 scootmobieldagen per jaar. 
Nog niet eerder heeft de RPV een cursus voor elektrische fietsen georganiseerd. Het gebruik van 
deze fietsen neemt ook in de Hoeksche Waard toe en dit gaat naar verwachting gepaard met een 
toename van fietsongevallen. Voor oudere gebruikers van elektrische fietsen neemt de RPV daarom 1 
cursusdag voor elektrische fietsen per jaar op het in MPV 2017-2019. Tijdens een trainingsdag voor 
elektrische fietsen worden de specifieke gevaren van de snellere fiets benadrukt, evenals de 
motorische vaardigheden die nodg zijn om op snelheid manouevres te maken. 
 
De organiserende gemeente zoekt samen met Veilig verkeer Nederland een passende locatie in de 
gemeente en verzorgt een direct mailing voor ORS geselecteerd op leeftijd, ongeacht rijbewijsbezit. 
Van scootmobiels is meestal via de Wmo bekend wie in het bezit is van een scootmobiel, maar 
hierover kunnen met de leverancier afspraken gemaakt worden over promotie van trainingsdagen. 
Ook met de lokale ondernemers die elektrische fietsen verkopen moeten afspraken gemaakt worden 
over de promotie van trainingsdagen. 
 
De ouderenactiviteiten rouleren over de verschillende gemeenten in de regio. De organiserende 
gemeenten voor de Opfriscursussen zijn de volgende: 
 
Jaar Gemeente Gemeente 

2017 Cromstrijen Oud-Beijerland 
2018 Korendijk Binnenmaas 
2019 Strijen Cromstrijen 
 
De organiserende gemeenten voor de scootmobielcursussen zijn de volgende: 
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Jaar Gemeente Gemeente 

2017 Korendijk Oud-Beijerland 
2018 Strijen Cromstrijen 
2019 Binnemaas Korendijk 
 
De organiserende gemeenten voor de fietstraining zijn de volgende: 
 
Jaar Gemeente 

2017 Strijen 
2018 Oud-Beijerland 
2019 Binnenmaas 
 
Projecttrekker(s) en uitvoerder(s) 
De regionale projectleider brengt de organiserende gemeente in contact met de werkgroep Ouderen 
van VVN. In het startoverleg worden afspraken gemaakt over wie wat doet.  
Gemeenten zorgen dat collega's (en bestuurders) van betrokken werkvelden op de hoogte zijn en 
verzorgen een direct mailing. Met VVN worden afspraken gemaakt over de locatie, de inschrijvingen 
en persvoorlichting. VVN voert de activiteiten op de dag zelf uit. 
De regionale projectleider legt contact met diverse bedrijven voor hun bijdrage aan de promotie van 
de trainingsdagen. 
 
Extern betrokkenen 
VVN, audicien/opticien, rijscholen, aanbieder scootmobielen, fietsenwinkels 
 
Media 
Voor alle seniorenactiviteiten gaat een persbericht uit via het SOHW, de regionale projectleider levert 
content aan. Er wordt gebruik gemaakt van facebook, twitter en de website en de media die de 
ouderenorganisaties gebruiken. 
 
Kosten 
Kosten voor een ORS bedragen € 2.500,- per dag (totaal € 5.000,- per jaar), PZH geeft 50 % subsidie 
voor de ORS mits deelnemers een eigen bijdrage betalen. Dat is het geval in de Hoeksche Waard, 
deelnemers betalen een substantiële eigen bijdrage. 
Kosten van een scootmobielcursus bedragen € 2.500,- (totaal € 5.000,-), PZH geeft 50 % subsidie 
Kosten van een trainingsdag elektrische fiets bedragen € 2.500, PZH geeft 50 % subsidie 

 
2.9 Onderzoek landbouwverkeer (regionale focus 2017) 
 
Achtergrond 
Bij de verschillende weggebruikers komen wel eens klachten binnen over landbouwverkeer: het rijdt 
hard en op plaatsen waar het niet gewenst is. Dit zijn vooral klachten op het gebied van 
verkeersveiligheid. Tegelijkertijd ondervindt het landbouwverkeer ook hinder van het overige verkeer, 
te weinig ruimte, fietsers die zich gevaarlijk gedragen rondom landbouwvoertuigen en onhandige 
routes die gereden moeten worden. In het RVVP is landbouwverkeer reeds als aandachtspunt 
benoemd, maar een concrete aanpak om de situatie voor alle verkeer te verbeteren is er nog niet. Er 
zijn kaarten met autowegen, kaarten met fietspaden, maar nog geen kaarten met landbouwwegen. Als 
deze in kaart worden gebracht, kan men knelpunten in een vroegtijdig stadium signaleren en 
aanpakken. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat landbouwverkeer over te smalle wegen 
rijdt. 
 
Doelstelling 
Verbetering verkeersveiligheid op wegennet Hoeksche Waard door aandacht voor landbouwverkeer 
 
Activiteiten 
Door een aanpak te kiezen waarbij alle knelpunten op tafel kunnen komen kan een integrale oplossing 
gezocht worden. Behalve het educatieve project VOMOL dat op basisscholen wordt verzorgd door 
o.a. MBO-leerlingen en -docenten zijn er meer maatregelen nodig. De aanpak zoals deze in de 
Alblasserwaard en op Goeree-Overflakkee is toegepast (m.b.v. een extern adviesbureau) zou in de 
Hoeksche Waard ook moeten worden uitgevoerd. Samen met een adviesbureau wordt er dus 
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onderzoek gedaan naar de knelpunten verkeersveiligheid in de regio die specifiek met 
landbouwverkeer te maken hebben. Daarbij wordt een intensief traject gevolgd met alle betrokkene 
(bewoners, (landbouw)bedrijven, politie e.a.). 
 
Projecttrekker(s) en uitvoerder(s) 
nog nader te bepalen 
 
Extern betrokkenen 
adviesbureau, bewoners, bedrijven, politie 
 
Media 
Het onderzoek bevat een eigen communicatieparagraaf, benodigde betrokkenen worden 
geïnformeerd, via het SOHW wordt via persberichten en social media bekendheid gegeven over het 
onderzoek. 
 
Kosten 
Onderzoekskosten worden geschat op € 10.000,- tot € 15.000,- 
 
N.B.: in de regio's Midden Holland en Alblasserwaard Vijfherenlanden is een dergelijk onderzoek 
reeds uitgevoerd. PZH heeft een deel van deze onderzoeken betaald. Ook op Goeree-Overflakkee is 
PZH voornemens een deel van de onderzoekskosten te financieren. Het ligt in de verwachting dat 
PZH ook de Hoeksche Waard gaat bijdragen. Zodoende wordt vooralsnog geen aanvraag voor dit 
onderzoek gedaan uit de SubsidieRegeling Mobiliteit onderdeel “gedragsbeïnvloeding”.Mocht op 
termijn blijken dat PZH toch niet bijdraagt aan dit onderzoek dan zal middels een tussenrapportage 
worden bekeken of er toch subsidiegeld aan het onderzoek wordt besteed ten laste van andere 
projecten uit het MPV. 

 

2.10 Gedragsgerelateerde maatregelen: fietsers (beleidsimpuls en regionale 
focus 2018) 
 
Achtergrond 
Onder deze categorie vallen verschillende leeftijdsgroepen. Er vinden naar verhouding steeds meer 
verkeersongevallen met fietsers plaats. Een analyse van de fietsongevallen in de Hoeksche Waard 
begin 2016 heeft laten zien dat er geen geclusterde ongevallen plaatsvinden of vergelijkbare 
ongevallen, het zijn allemaal ongevallen die los van elkaar aangepakt moeten worden. Met de 
toenemende registratiegraad van ongevallen kan er vanaf 2016 een ander ongevallenbeeld ontstaan. 
Landelijk is er een toename waargenomen van eenzijdige ongevallen met fietsers en met oudere 
fietsers. 
 
Doelstelling 
Intensivering aanpak fietsknelpunten en bekendheid over de regionale aanpak daarvan. Monitoring 
ontwikkeling ongevallenbeeld en jaarlijkse aanpak fietsknelpunten. 
 
Activiteiten 
De wegbeheerders pakken de knelpunten die uit de regionale analyse naar voor zijn gekomen in hun 
eigen beheersgebied aan en proberen daar waar mogelijk projecten op te laten nemen in het 
Bestedingsplan van PZH om knelpunten aan te pakken. E.e.a. wordt gecombineerd met het 
fietspadenplan van PZH. Kleine gedragsbeïnvloedende maatregelen op fietsroutes kunnen regionaal 
worden aangepakt. 
Wegbeheerders passen de geldende richtlijnen voor wegontwerp toe en hanteren daarbij de juiste 
maatvoering voor fietsinfrastructuur. Oud-Beijerland heeft dit verwerkt in het Verkeersstructuurplan 
van de gemeente en het HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte), Binnenmaas hanteert de 
Verkeersvisie Binnenmaas en het Handboek  PvE Openbare Ruimte, Strijen past de richtlijnen uit de 
ASVV van het CROW toe, Korendijk past eveneens de richtlijnen uit de ASVV van het CROW toe en 
heeft dit verwerkt in het HIOR, Cromstrijen gebruikt het PVE voor de inrichting van openbare ruimte bij 
in- of uitbreidingslocaties. Het Waterschap past het algemeen Programma van Eisen Inrichting Wegen 
toe. 
Met School op SEEF worden de jongste fietsers in de regio opgeleid tot veilige weggebruikers en ook 
leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen m.b.v. de module Voortgezet Fietsvaardig hun 
fietsvaardigheden trainen. In 2018 is er extra ruimte gereserveerd om fietsknelpunten in de 
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schoolomgeving en/of op schoolfietsroutes aan te pakken. De aandacht voor het smartphonegebruik 
in het verkeer door jongeren wordt aangepakt door intensiever in te zetten op de campagnes 
Fietsmodus en CampagneCrew. 
De mogelijkheden worden bekeken om regionaal 1 of 2 opstapdagen voor de elektrische fiets te 
organiseren samen met fietsenmakersbranche of om met deze branche samen een informatiestand te 
ontwikkelen voor markten en braderieën. Specifiek voor ouderen worden door VVN trainingsdagen 
voor elektrische fietsen georganiseerd waarbij fietsenwinkels uit de regio ook worden betrokken. 
Hiermee wordt het bedrijfsleven meer betrokken bij verkeersveiligheid. 
 
Projecttrekker(s) en uitvoerder(s) 
Wegbeheerders treffen maatregelen op de plekken waar uit ongevallenregistratie en meldingen blijkt 
dat de infrastructuur verkeersonveiligheid veroorzaakt. Zij nemen dit op in hun lokale verkeersplannen 
en aanpak knelpunten. Wegbeheerders passen de richtlijnen voor inrichting toe. 
De regionale projectleider zet verkeerseducatieve maatregelen voor het basis- en voortgezet 
onderwijs door die in 2017-2019 zijn ingezet. Kleine gedragsgerelateerde maatregelen worden in 
overleg met de wegbheerder uitgevoerd. 
De regionale projectleider zet organsiaties in die informatie gericht op de oudere fietser kunnen 
verstrekken tijdens evenementen en braderieën. De regionale projectleider initieert de communicatie 
over de focus op de fiets in 2018. 
 
Extern betrokkenen 
o.a. VVN, fietsenwinkels 
 
Media 
Voor de activiteiten gaat een persbericht uit via het SOHW, de regionale projectleider levert content 
aan. Er wordt gebruik gemaakt van facebook, twitter en de website en de media die de betrokken 
organisaties gebruiken. 
 
Kosten 
Er wordt fietseducatie voor diverse doelgroepen georgansieerd (kosten bij de betreffende doelgroep 
ondergebracht). Samen met de fietsenmakersbranche wordt een informatievoorziening voor markten 
en braderieën ontwikkeld waarmee informatie gegeven kan worden over de elektrische fiets. 
Fietsknelpunten worden zo veel mogelijk opgelost binnen fietsprojecten en/of 
onderhoudswerkzaamheden van de wegbeheerders. Voor afzonderlijke kleine gedragsgerelateerde 
fietsknelpunten wordt € 10.000,- geraamd in 2018. 
 
 

2.11 Handhaving 
 
Achtergrond 
Met educatie wordt getracht de verkeersdeelnemers voldoende kennis, vaardigheden en een goede 
verkeersmentaliteit bij te brengen. Helaas blijkt in de praktijk dat handhaving van de verkeersregels 
noodzakelijk is. Primair ligt deze handhavingstaak uiteraard bij de politie. 
Het verhogen van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersongevallen, zal 
ook in de periode 2017 - 2019 doelstelling zijn van de verkeershandhaving door de politie. Medio 2016 
is de inrichting en vormgeving van het handhavingsbeleid van het district Zuid-Holland-Zuid nog in 
ontwikkeling. De landelijke campagnes (verkeerscampagnekalender), de landelijke speerpunten en 
het handhavingsconvenant met het Openbaar Ministerie (alcohol, smartfoongebruik, snelheid) zullen 
naar verwachting weer nauwgezet worden toegepast.  
 
In Zuid-Holland-Zuid worden jaarlijks de gezamenlijke speerpunten op het gebied van handhaving 
bepaald aan de hand van ongevallenconcentraties en subjectieve gegevens. Op deze prioritering van 
verkeersonveilige punten wordt onder de noemer "Veilig verkeer, ik doe mee!" extra 
verkeershandhaving uitgevoerd, ondersteund door borden, flyers en sleutelhangers. De locaties in de 
Hoeksche Waard vallen echter vaak buiten deze top 20. De RPV zou ondanks dat intensievere 
verkeershandhaving willen in de regio m.n. op enkele lokaties waar herhaaldelijk 
snelheidsovertredingen begaan worden. In de netwerkbijeenkomsten School op SEEF in alle 
gemeenten in de regio schuift de politie reeds aan om daar waar mogelijkheid m.b.v. handhaving 
medewerking te verlenen aan het vergroten van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Ook de 
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lokale verkeershandhaving is in eerste instantie een opgave voor de basisteams die op basis van 
wijkscans een knelpunteninventarisatie van o.a. snelheidsovertredingen zouden moeten handhaven. 
 
Doelstelling 
Alle verkeersdeelnemers dienen zich aan de verkeersregels te houden en zich op een veilige wijze in 
het verkeer te bewegen. Om dit te bereiken blijven bewustwordingsacties en handhaving noodzakelijk. 
Doelstelling binnen dit meerjarenplan is dan ook dat alle gemeenten zich in de periode 2017 - 2019 
inzetten voor een grotere bewustwording ten aanzien van verkeersveilig gedrag bij alle 
verkeersdeelnemers. Daarnaast wordt gestreefd naar lokale samenwerking op het gebied van 
verkeershandhaving op diverse locaties op het regionale wegennet. 
 
Activiteiten 

 

 

Handhaving door het VHT op basis van de landelijke 
speerpunten en regionale inzet op de prioriteitenlijst.  
Ook wordt extra inzet gevraagd ter ondersteuning van de BoB-
sport en fietsverlichtingscontrole. Door controles te houden 
tijdens de actieperiode wordt de inzet in de kantines en van het 
campagneteam extra kracht bijgezet door daadwerkelijke 
controles (blaastest). Tijdens de fietsverlichtingscampagne (die 
niet meer landelijk wordt gevoerd door I&M, maar door regionale 
en lokale partijen) worden controles gevraagd waarbij 
fietslampjes kunnen worden uitgedeeld aan fietsers zonder licht.  

 
Inzet basisteams op en/of rondom school gericht op een verkeersveilige schoolomgeving zoals 
bijvoorbeeld acties gericht op foutief parkeren tijdens de schoolspits. Wijkagenten geven aan bereid te 
zijn hier aan mee te werken en zijn vast lid van de gemeentelijke Netwerken School op SEEF. Dit zou 
ook onder de vlag van "Veilig verkeer ik doe mee!" kunnen. 
 
Wenselijk is om gezamenlijk een regionale aanpak voor verkeershandhaving op m.n. 60 km/uur 
wegen te ontwikkelen. De landelijke snelheidscampagne richt zich op 50 km/uur, maar de problemen 
ontstaan meestal in verblijfsgebied (30 en 60 km/uur). Op de wegen waar de inrichting voldoet aan 
alle eisen zou handhaving mogelijk moeten zijn. Hierover wil de RPV afspraken maken met de politie, 
de basisteams moeten hier nauw bij betrokken worden. 
 
Projecttrekker(s) en uitvoerder(s) 
Voor de uitvoering van handhavingsacties op basis van de campagnekalender is in eerste instantie 
het VHT projecttrekker. Politie Zuid-Holland-Zuid verzamelt bij alle regio's de knelpunten. Voor BoB-
sport meldt de regionale projectleider tijdig waar en wanneer handhaving gewenst is zodat dit tijdig bij 
het VHT kan worden ingepland. Wijkteams worden uitgenodigd voor de Netwerken School op SEEF 
via het digitale platform School op SEEF. De regionale projectleider legt aan het begin van elk 
kalenderjaar een planning handhaving RPV Hoeksche Waard voor aan de RPV. 
 
Extern betrokkenen 
politie 
 
Media 
Publiekscampagnes worden op de website van het SOHW geplaatst. Wanneer er aanvullende acties 
zijn (zoals bijvoorbeeld een "Veilig Verkeer ik doe mee!" actie rondom scholen) verzorgt de regionale 
projectleider een persbericht dat via het SOHW uit gaat. 
 
Kosten 
Veilig verkeer, ik doe mee en fietsverlichtingsactie € 1.000,- voor eventuele materialen 
PZH geeft 50 % subsidie uit de BDU-regeling. 

 

2.12 Gedragsgerelateerde maatregelen: lokale activiteiten 
Naast regionale activiteiten zijn er ook lokale verkeersveiligheidsprojecten die  door de wegbeheerders 
afzonderlijk uitgevoerd worden. De lokale projecten zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren nu in het 
activiteitenplan opgenomen, omdat deze niet alleen voor een afzonderlijke wegbeheerder een 
belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid leveren, maar ook een regionaal effect kunnen hebben. 
PZH verstrekt voor deze lokale projecten gedragsbeïnvloeding en kleine infrastructurele maatregelen 



MPV Hoeksche Waard 2017-2019 
 

 
27 

 

ook subsidie uit dezelfde regeling als het meerjarenplan. Daarbij kan gedacht worden aan 
maatregelen in de schoolomgeving en op de school-thuisroutes die vanuit School op SEEF of een 
fietsknelpuntenanalyse (paaltjes e.d.) naar voor komen, maar ook het beïnvloeden van gedrag door 
snelheidsdiplays en attentiemarkeringen. De lokale gedragsbeïnvloedingsprojecten en kleine 
infrastructurele maatregelen zijn opgenomen in de begroting in (pag. 26 en bijlage 6). De 
wegbeheerders betalen zelf de eigen bijdrage van deze lokale maatregelen en zijn zelf 
verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. 
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3. Financiering en organisatie uitvoeringsprogramma 2017 - 2019 
 

3.1 Beschikbare middelen  
Voor de uitvoering van dit meerjarenplan zijn tal van middelen noodzakelijk en gelukkig ook 
beschikbaar. De twee belangrijkste middelen daarbij zijn uiteraard menskracht en financiële middelen. 
Bij de partners binnen de RPV is tijd beschikbaar voor de verschillende taken in het kader van de 
uitvoering van dit meerjarenplan. Deze inzet zal dan vooral betrekking hebben op de uitvoering en 
organisatie van de activiteiten en het bijwonen van regionale overleggen. 
 
Elke wegbeheerder draagt jaarlijks € 4.055,- bij voor de uitvoering van regionale 
verkeersveiligheidsprojecten. Deze gelden worden in een regionale voorziening gestort. Gelden uit de 
voorziening die niet besteed worden blijven beschikbaar voor activiteiten van de RPV. Op 31 
december 2016 bevat de voorziening naar verwachting 45.000,- die kan worden ingezet voor het 
nieuwe meerjarenplan. De RPV beschikt dan in de periode 2017 – 2019 naar verwachting over ruim € 
110.000,- eigen geld voor regionale gedragsbeïnvloedingsprojecten. 
 
De regionale verkeersveiligheidsactiviteiten uit het meerjarenplan komen in aanmerking voor een 
Provinciale subsidieregeling uit de Brede Doeluitkering (BDU). Aan de Provincie Zuid-Holland kan een 
subsidiebijdrage gevraagd worden voor de activiteiten, deze bijdrage varieert van 50 % tot 75 % van 
de projectkosten: 
 

 75 % bijdrage aan activiteiten ten behoeve van 0 – 25 jarigen 

 50 % bijdrage aan overige gedragsbeïnvloedende activiteiten 
 
Per jaar kan een bedrag van € 5.000,- voor secretariaatswerkzaamheden en € 50.000,- voor 
werkzaamheden van een projectleider om de uitvoering van de activiteiten te organiseren 
gesubsidieerd worden. 
 
Binnen de SubsidieRegeling Mobiliteit 2016 van de Provincie Zuid-Holland is voor de periode 2017-
2019 op basis van een verdeelsleutel minimaal € 396.900,- beschikbaar voor de Hoeksche Waard 
voor regionale en lokale projecten, de instandhouding van het secretariaat en het inhuren van een 
projectleider gedragsbeïnvloeding. De daadwerkelijk beschikbare subsidie is afhankelijk van de 
subsidieaanvragen van andere regio's. 
 
Andere budgetten aanspreken 
Er zijn wellicht projecten die gedeeltelijk of geheel uit andere projectbudgetten betaald kunnen worden 
door mee te liften. De BoB-sportpakketten zouden een aanvulling kunnen zijn op lopende 
alcoholpreventie-activiteiten binnen de gemeente en soms kan een cofinanciering gevonden worden 
voor de scootmobiel-cursus. 
De netwerkcoach/-coördinator School op SEEF kan gezocht worden binnen het onderwijs zelf door op 
1 school in het lokale netwerk extra formatie te creëren (vergoed door de RPV). De uurtarieven zijn 
lager dan van een commerciële netwerkcoach en er hoeft geen B.T.W. te worden betaald. Ook zijn er 
netwerken waarbij de gemeente het netwerk beheert/gaat beheren of waar men het voorzitterschap 
van het lokale netwerk laat rouleren. 
 
BTW-compensatie 
Alle kosten zouden exclusief B.T.W. geraamd kunnen worden wanneer de RPV gecompenseerd zou 
kunnen worden voor de B.T.W.. Enkele kosten worden dan lager, omdat deze nu nog B.T.W. 
bevatten. Nu de RPV een andere status heeft is het zaak opnieuw uit te zoeken waarom de RPV 
Hoeksche Waard niet wordt gecompenseerd voor gemaakte kosten terwijl andere gemeenten en 
RPV's voor diezelfde kosten wèl gecompenseerd worden.  
 

3.2 Meerjarenbegroting 2017 - 2019 
De meerjarenbegroting 2017 - 2019 bevat de hoofdcategroieën die gehanteerd worden voor de 
subsidieaanvraag. Aan de hand van een jaarlijkse evaluatie kan deze begroting de komende jaren 
nog aangepast worden aan de hand van een voortgangsrapportage. Een gedetailleerde begroting is 
opgenomen in bijlage 6. 
 
De kosten zijn, voor zo ver van toepassing, inclusief B.T.W. geraamd.
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Hoofdcategorie 2017 2018 2019 

 Kosten Subsidie RPV Kosten Subsidie RPV Kosten Subsidie RPV 

Communicatie en publiciteit € 12.000,- € 6.000,- € 6.000,- € 11.000,- € 5.500,- € 5.500,- € 11.000,- € 5.500,- € 5.500,- 

Educatie en training 0-4 jaar € 1.500,- € 1.125,- € 375,- € 1.500,- € 1.125,- € 375,- € 1.500,- € 1.125,- € 375,- 

Educatie en training 4-12 jaar € 44.110,- € 33.082,- € 11.028,- € 44.110,- € 33.082,- € 11.028,- € 44.110,- € 33.082,- € 11.028,- 

Educatie en training 12-25 jaar: TotallyTraffic 12-16 jaar € 30.000,- € 22.500,- € 7.500,- € 30.000,- € 22.500,- € 7.500,- € 30.000,- € 22.500,- € 7.500,- 

Educatie en training 12-25 jaar: Jonge bestuurders 16-25 jaar € 12.000,- € 9.000,- € 3.000,- € 12.000,- € 9.000,- € 3.000,- € 17.180,- € 12.885,- € 4.295,- 

Educatie en training 25-65 jaar € 0,- € 0,- € 0,- € 5.000,- € 2.500,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Educatie en training Ouderen 65+ € 12.500,- € 6.250,- € 6.250,- € 12.500,- € 6.250,- € 6.250,- € 12.500,- € 6.250,- € 6.250,- 

Onderzoek landbouwverkeer (focus 2017) € 10.000,- € 0,- € 7.500,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Gedragsgerelateerde maatregelen: fietsers (focus 2018) € 0,- € 0,- € 0,- € 10.000,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 

Handhaving € 1.000,- € 500,- € 500,- € 1.000,- € 500,- € 500,- € 1.000,- € 500,- € 500,- 

Instandhouding RPV: Projectleider + secretariaat € 55.000,- € 55.000,- € 0,- € 55.000,- € 55.000,- € 0,- € 55.000,- € 55.000,- € 0,- 

          

Subtotaal regionale projecten € 128.110,- € 78.475,- € 42.153,- € 126.610,- € 85.082,- € 41.528,- € 116.790,- € 81.967,- € 35.823,- 

          

TOTAAL regionale projecten en instandhouding € 183.110,- € 133.457,- € 42.152,- € 181.610,- € 140.082,- € 41.528,- € 171.790,- € 136.967,- € 35.823,- 

 
De totale kosten van de regionale projecten van het MPV HW 2017-2019 en de instandhoudingskosten van de RPV bedragen € 536.510,-. Hiervoor wordt  
€ 410.007,50 subsidie aangevraagd uit de SubsidieRegeling Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland. De RPV zet hiervoor € 119.002,- aan eigen middelen in die naar 
verwachting beschikbaar is uit de voorziening en de jaarlijkse bijdrage van de 6 wegbeheerders in de periode 2017-2019 (€ 4.055,- per wegbeheerder per jaar). 
 
De RPV HW is daarnaast voornemens in 2017-2019 enkele lokale projecten uit de voeren: 

wegbeheerder projectnaam in te dienen kosten excl BTW aan te vragen subsidie 

Waterschap Attentiemarkering 60 km/uur diverse wegen € 8.000,00 € 4.000,00 

Waterschap SnelheidsInformatieDisplay € 7.500,00 € 3.750,00 

Waterschap Mottoborden + 10 frames € 6.500,00 € 3.250,00 

Binnenmaas Optimaliseren bestaande 30 km/h.-zone Dorpsstraat Maasdam € 25.000,00 € 12.500,00 

Binnenmaas Verbeteren verkeerssituatie Knelpunten School op SEEF € 25.000,00 € 12.500,00 

Binnenmaas Obstakel beveiliging middels markering en signalering € 20.000,00 € 10.000,00 

Cromstrijen Verbeteren verkeerssituatie Knelpunten School op SEEF € 17.500,00 € 8.750,00 

Korendijk SnelheidsInformatieDisplay € 6.000,00 € 3.000,00 

Korendijk Verbeteren verkeerssituatie Knelpunten School op SEEF € 17.500,00 € 8.750,00 

Oud-Beijerland Verbeteren verkeerssituatie Knelpunten School op SEEF € 17.500,00 € 8.750,00 

Strijen Verbeteren verkeerssituatie Havenstraat Strijensas € 2.500,00 € 1.250,00 

Strijen Snelheidsremmer Mookhoek Steenplaats € 2.050,00 € 1.025,00 

Strijen Julianastraat Trambaan SnelheidsInformatieDisplay € 9.000,00 € 4.500,00 

Strijen Verbeteren verkeerssituatie Nieuwestraat - Oud Bonaventurasedijk € 5.000,00 € 2.500,00 

Strijen Onderzoek: tellingen 2018 € 6.000,00 € 3.000,00 
TOTAAL LOKALE PROJECTEN 2017-2019 € 174.550,- € 87.275,- 

 
De totale kosten van de lokale projecten van het MPV 2017-2019 bedragen € 174.550,-. Hiervoor wordt € 87.275,- subsidie aangevraagd uit de SubsidieRegeling 
Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland. De wegbeheerders verzorgen de eigen bijdragen van hun lokale projecten. De projecten kunnen nog wijzigen.
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3.3 Organisatie RPV 
 
Inrichting overlegplatform 
De Regionale Projecgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV) is sinds 1 januari 2016 een 
Bestuurscommissie in het kader van artikel 23 van de gemeenteschappelijke regeling 
SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard (SOHW). De RPV werkt aan de in de vorige paragraaf 
benoemde doelen en activiteiten in een organisatiestructuur die niet veel anders is dan de voorgaande 
jaren. De RPV Hoeksche Waard is een overlegplatform, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
5 gemeenten in de Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen), 
het Waterschap De Hollandse Delta, ROV Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, 
politie Zuid-Holland Zuid, Openbaar Ministerie en Veilig Verkeer Nederland. Op ad hoc basis worden 
organisaties die zowel binnen de Hoeksche Waard als landelijk actief zijn bij de bestrijding van 
verkeersonveiligheid bij de platformactiviteiten betrokken. Hiermee wordt het maatschappelijk 
middenveld meer betrokken  bij verkeersveiligheidsactiviteiten en -beleid. 
 
Bestuurders van de wegbeheerders vormen samen met vertegenwoordigers van de andere partijen 
de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV) die enkele keren per jaar 
vergadert en o.a. stukken vaststelt. De RPV heeft een voorzitter die over het algemeen ook regionale 
ambassadeur verkeersveiligheid is. De voorzitter wordt door de RPV zelf gekozen. 
Ambtelijk vertegenwoordigers van bovengenoemde partijen bereiden de RPV-vergadering voor en 
vormen de Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid (RWV) die eveneens enkele malen per jaar 
vergadert. De RWV voert de projecten uit. 
 
Binnen de RPV zijn de 5 gemeenten stemgerechtigde leden. De overige participanten hebben een 
adviserende status. De stemgerechtigde leden stellen het meerjarenplan vast en controleren. Na 
vaststelling binnen de RPV HW wordt het meerjarenplan ter informatie toegestuurd aan de 
verschillende colleges en raden. 
 
Ondersteuning: secretaris, financiën, communicatie en projectleider 
De RPV wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris wordt geleverd door het SOHW, vaak 
doormiddel van inhuur bij een van de gemeenten. Het secretariaat is het centrale aanspreekpunt voor 
de regio, vertegenwoordigt de regio in diverse regionale en provinciale gremia, verzorgt diverse 
regionale subsidieaanvragen en verzorgt de vergaderingen van de RPV en RWV en de verslaglegging 
daarvan. Voor het secretariaat wordt een bedrag van € 5.000,- per jaar subsidie aangevraagd bij PZH. 
De werkelijke secretariaatskosten zijn hoger. 
 
De RPV wordt ondersteund door een financiëel medewerker. Deze medewerker verzorgt de 
betalingen van facturen, de financiële administratie en de declaratie van de subsidie inclusief 
accountantsverklaring. 
 
Communicatieadvies voor de RPV kan ingewonnen worden bij de ambtelijke ondersteuning van het 
SOHW, de ambassadeur verkeersveiligheid wordt meestal ondersteund door een 
communicatieadviseur van de gemeente waar de ambassadeur wethouder is.  
De RPV valt sinds 1 januari 2016 formeel onder het SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard 
(SOHW) en voert de regionale projecten uit ten laste van een regionaal budget verkeersveiligheid. Dat 
betekent dat de communicatie over de projecten ook uit naam van de regio en daarmee het SOHW 
moet plaatsvinden. 
Afgestemd moet worden welke uitingen, zoals logo's en hashtags, gebruikt moeten worden. Het logo 
MaakVanDeNulEenPunt moet daar waar van toepassing worden gebruikt, evenals de logo's van 
School op SEEF en Totally Traffic. Alle officiële stukken van de RPV HW worden in de huisstijl van het 
SOHW vormgegeven en voorzien van het logo van het SOHW. 
 
De RPV huurt een regionale projectleider in die middels programmamanagement sturing en uitvoering 
geeft aan het uitvoeringsprogramma van het MPV 2017-2019. Deze projectleider initieert de 
activiteiten uit het meerjarenplan, onderhoudt het contact met het netwerk, bewaakt de voortgang en 
het budget en koppelt regelmatig terug aan de RPV. De gedragsbeïnvloedende projecten worden 
uitgevoerd door externe partijen onder regie van de projectleider of door de ambtelijk 
vertegenwoordigers. Er vindt een evenredige verdeling plaats over de verschillende wegbeheerders. 
Tevens fungeert de regionale projectleider als accountmanager voor TotallyTraffic in het voortgezet 
onderwijs. De projectleider levert content aan voor de communicatie over de diverse projecten.  
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De projectleider wordt ingehuurd door het SOHW en aangestuurd door de secretaris. Uitgangspunt is 
de inzet van een projectleider voor 1 tot 1,5 dag in de week gedurende de hele looptijd van het MPV. 
De kosten zijn afhankelijk van de aanbesteding en feitelijke werkzaamheden (benodigd aantal uren 
per week) en bedragen voor de Hoeksche Waard maximaal € 50.000,- inclusief B.T.W. en reiskosten. 
Voor het inhuren van een regionale projectleider verstrekt PZH 100 % subsidie tot een maximum van 
€ 50.000,- per jaar, naar verwchting is iets minder nodig. 
 
Gedrag en infrastructuur 
Met het oog op de verschillende subsidieregelingen blijft het wenselijk gedragsbeïnvloeding 
gescheiden te houden van grote infrastructurele maatregelen en openbaar vervoer (concessie en 
toegankelijkheidsvraagstukken). Zodoende worden alleen gedragsbeïnvloedende activiteiten in het 
MPV HW 2017-2019 opgenomen. Infrastructurele projecten van lokale aard die gerelateerd zijn aan 
gedragsbeïnvloeding worden vanaf 2017 wèl ondergebracht in het MPV HW, omdat deze 1 
subsidieaanvraag vormen met de regionale projecten.  
 
Er is een duidelijke relatie tussen verkeersveiligheid en infrastructuur op bijvoorbeeld het vlak van 
duurzaam veilige weginrichting en herkenbaarheidskenmerken, maar ook als het gaat om de inrichting 
van de schoolomgeving,  infrastructurele maatregelen op school-thuisroutes en de communicatie 
hierover met scholen en niet te vergeten de relatie tussen infrastructuur en handhaving.  
 
Voorbereiding en uitvoering activiteiten 
De projectleider draagt samen met de RWV zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het door de 
RPV vastgestelde activiteitenplan gedragsbeïnvloeding. Van de ambtelijk vertegenwoordigers van de 
wegbeheerders wordt, naast aanwezigheid tijdens vergaderingen, verwacht dat zij (en eventuele 
collega's) daar waar nodig inzetbaar zijn bij de uitvoering van projecten die in hun beheersgebied 
plaatsvinden. Het betreft vaak werkzaamheden als het regelen van een locatie, contactpersoon zijn bij 
een eventuele vergunningverlening, het afstemmen van een direct mailing met collega's en het 
contact met de bestuurder verzorgen voor een evenuele aanwezigheid bij een activiteit. 
 
Monitoring 
Om ervoor te zorgen dat de RPV eind 2019 ook daadwerkelijk de gestelde doelstellingen verwezenlijkt 
heeft moeten de activiteiten worden uitgevoerd. De regionale projectleider stuurt de projecten aan en 
onderhoudt het contact met de uitvoerders van de projecten (die worden uitgevoerd door ambtelijke 
vertegenwoordigers en/of externe partijen). Aan de hand van een projectbeschrijving moet een 
activiteit worden uitgevoerd en tussentijds kan een activiteit worden gevolgd en zo nodig worden 
bijgestuurd aan de hand van meetbare doelen, planning en budget.  
 
Eenmaal per jaar wordt de stand van zaken van projecten teruggekoppeld in de RWV- en RPV-
vergadering en daar waar nodig bijgestuurd. Hiertoe ontvangt de regionale projectleider een financieel 
overzicht van de boekingen tot dan toe. De regionale projectleider verzorgt een voortgangsrapportage 
voor deze beide overleggen dat tevens gebruikt kan worden voor de subsidieverantwoording richting 
de provincie. 

 

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Z-H (ROV-ZH) 

Het ROV-ZH ondersteunt allerlei instanties met kennis, informatie en producten over 
verkeersveiligheid en gedrag in het verkeer. Wegbeheerders en individuele burgers kunnen bij het 
ROV-ZH terecht voor een advies op maat. De medewerkers van het ROV-ZH volgen de lokale, 
regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. Het ROV onderhoudt en 
beheert de reeds ontwikkelde producten, zoals SCHOOL op SEEF en Totally Traffic, en  adviseert 
regievoerders en gemeenten. Het ROV-ZH organiseert cursussen voor gebruikers van het programma 
Via Statistiek Ongevallen, expertmeetingen voor belangenorganisaties en informatie- en 
netwerkbijeenkomsten. Het ROV-ZH verzorgt binnen de provincie Zuid-Holland de coördinatie van de 
landelijke en regionale publiekscampagnes verkeersveiligheid, de uitgave van het digitale 
kwartaalblad "ROV-magazine", en het beheer van de websites www.rovzuidholland.nl en 
www.schoolopseef.nl en www.totallytraffic.nl . Daarnaast organiseert ze een aantal provincie brede 
projecten en programma’s op het vlak van verkeersveiligheid en gedrag, zoals de VRO Risico Motor 
en een programma Verkeersveiligheid voor het Bedrijfsleven. Tot slot maakt het ROV-ZH jaarlijks 
afspraken met een aantal maatschappelijke organisaties over hun inzet in Zuid-Holland. 
 

http://www.rovzuidholland.nl/
http://www.schoolopseef.nl/
http://www.totallytraffic.nl/
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De visie die ten grondslag zal liggen aan het takenpakket van het Regionaal Ondersteuningsbureau 
Verkeersveiligheid Z-H in de komende periode is medio 2016 nog in ontwikkeling.  
 
De provincie Zuid-Holland als regievoerder 
Bij het opstellen van dit format zijn de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH) regievoerder op het punt van beleid en activiteiten voor verkeersveiligheid en 
gedragsbeïnvloeding in hun gebied. Zij hebben het Regionaal Ondersteuningsniveau 
Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) ingesteld om hen en alle verkeersveiligheidspartners in de 
provincie Zuid-Holland te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en activiteiten op 
het gebied van verkeersveiligheid, in het bijzonder gedragsbeïnvloeding. De provincie Zuid-Holland is 
regievoerder voor zes regio's met ieder hun eigen Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. De 
MRDH is dat voor de gemeenten uit de voormalige stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest 
Haaglanden. 
 
Betrekken bedrijfsleven 
De RPV heeft de nadrukkelijke wens om het bedrijfsleven nauwer te betrekken bij de 
verkeersveiligheid in de regio. In diverse projecten is het streven om meer activiteiten samen met het 
bedrijfsleven te organiseren: 
 
* School op SEEF - Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (o.a. loonwerk- en agrarische 
bedrijven) 
* Bromfietscursus (Rijschoolbranche) 
* Voorlichting en Rijbewijsbezitters (drogisterijen, apotheken, doktersassistenten, tansportbedrijven, 
koeriersdiensten, afvalverwerkingsbedrijven e.a.) 
* Scootmobielcursus (leveranciers van scootmobielen) 
* E-bike trainingen (fietsenmakersbranche) 
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Bijlage 1: Landelijke en regionale kaders, uitvoeringsprincipes en 
ontwikkelingen 
 
In landelijke en regionale beleids- en uitvoeringsplannen worden middelen (en menskracht) ter 
beschikking gesteld voor het bevorderen van de verkeersveiligheid.  
 
1.1 Landelijke beleidskaders 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte door de Minister van Infrastructuur en 
Milieu vastgesteld. De Nota Mobiliteit is door de vaststelling van de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte niet meer van toepassing. De volgende essentiële onderdelen uit de Nota Mobiliteit blijven in 
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van kracht: 
 
Verkeersveiligheid op de weg 
Het nationale doel is een permanente verbetering van de verkeersveiligheid door reductie van het 
aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden. Het nationale doel is: 
 
• Een reductie van het aantal verkeersdoden tot maximaal 500 in 2020; 
• Een reductie van het aantal ernstig verkeersgewonden tot maximaal 10.600 in 2020; 
• Behoud van een plaats in de top vier van de Europese Unie. 
 
De registratie van verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden blijft op een voldoende niveau 
gehandhaafd.  
 
De nationale doelstelling werkt voor alle betrokken decentrale overheden in gelijke mate door in 
provinciale en regionale doelstellingen, zodat alle betrokken decentrale overheden de aantallen met 
eenzelfde percentage (ca 25 %) terugbrengen als het nationale doel voor 2020. De betrokken 
decentrale overheden werken deze doelen met bestuurlijke en maatschappelijke partners uit in 
provinciale en regionale maatregelpakketten die zowel maatregelen op het gebied van gedrag als 
voertuig als op het gebied van infrastructuur bevatten en waarbij in ieder geval aandacht wordt 
geschonken aan het goederenvervoer (vracht- en bestelwagens). 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
verkeersveiligheidsbeleid. 
 
Verkeershandhaving vormt het belangrijke sluitstuk van het verkeersveiligheidsbeleid, 
waarbij de regionale plannen worden afgestemd met de regionale projecten verkeershandhaving. 
Wegbeheerders brengen in de periode tot 2020 bij nieuwe aanleg en in het kader van beheer en 
onderhoud essentiële herkenbaarheidskenmerken aan op alle wegen. 
 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 – 2020  
"Veiligheid van, voor en door iedereen" 
 
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020, opgesteld door het rijk in nauwe samenwerking 
met de decentrale overheden, is in juli 2008 aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 23 september 
2008 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de uitvoering van dit plan. Invulling geven aan de 
uitvoering van dit plan is dan ook de belangrijkste uitdaging waar alle verkeersveiligheidpartners in de 
komende tijd voor staan. 
 
De basis voor deze strategie voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid in de periode 2008-
2020 wordt in dit plan gefundeerd op de inzet op drie pijlers die het beleid in de afgelopen jaren 
succesvol hebben gemaakt: samenwerking, integrale aanpak en Duurzaam Veilig. Bij deze indeling in 
drie pijlers is de term Duurzaam Veilig niet meer het containerbegrip dat het in de loop van de jaren 
geworden is als verzamelnaam voor alle verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier gaat het bij Duurzaam 
Veilig vooral om de directie relatie bij de aanpak tussen de mens, de weg en het voertuig. 
 
Bij de uitvoering van de activiteiten worden twee lijnen gevolgd. De eerste lijn bouwt met generieke 
maatregelen voort op de weg die al jaren met succes gevolgd is. De tweede lijn richt zich op een 
aanpak naar specifieke aandachtsgebieden. 
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Die aandachtsgebieden zijn voortgekomen uit analyses van ongevalgegevens en uit analyses van 
trends die de komende jaren de verkeersveiligheid kunnen beïnvloeden. Het gaat vooral om een 
aantal groepen kwetsbare verkeersdeelnemers en veroorzakers van verkeersonveilige situaties, 
evenals categorieën wegen en voertuigen. 
Deze aandachtsgebieden zijn: voetgangers - fietsers - enkelvoudige ongevallen - kinderen - ouderen - 
beginnende bestuurders - berijders van brom-, snorfietsen en brommobielen - motorrijders - 
bestuurders onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of vermoeidheid - snelheidsovertreders - 50 
en 80 km-wegen - vracht- en bestelverkeer. 
 
Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 
Op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 is tot nu toe iedere twee jaar een 
actieprogramma gemaakt. Het Rijk en de decentrale overheden hebben afgesproken elke vier jaar de 
voortgang en het effect van het beleid te toetsen. Uit de Verkeersveiligheidsverkenning 2020 blijkt dat 
met ongewijzigde uitvoering van het strategisch plan de doelstellingen waarschijnlijk niet gehaald 
gaan worden.  
 
In het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu van juni 2011 is daarom op basis van deze 
conclusies besloten dat het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van kracht blijft, maar dat 
dit plan ook een impuls nodig heeft, gericht op de doelgroepen waarmee het nog niet goed (genoeg) 
gaat. Deze bijstelling (de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid) is tot stand gekomen door interactieve 
samenwerking tussen marktpartijen, maatschappelijke partners, kennisinstituten en alle overheden.  
 
Uit de Verkeersveiligheidsverkenning is gebleken dat het gaat om de volgende prioritaire doelgroepen: 
jonge beginnende bestuurders, ouderen en fietsers.  
 
De VNG heeft aandacht van de gemeenten gevraagd voor de volgende punten uit deze beleidsimpuls: 
• de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid bespreken in de gemeente en mee nemen bij het gemeentelijke   
  verkeersveiligheidsbeleid en de voorbereiding van de gemeentelijke begroting voor 2013  
• de focus bij het verkeersveiligheidsbeleid leggen op de (oudere) fietser.  
• het maatschappelijk middenveld nadrukkelijk betrekken bij het verkeersveiligheidsbeleid.  
• bij infrastructurele projecten gebruik maken van de nieuwe richtlijnen uit de Basiskenmerken  
  Wegontwerp. 
 
De VNG heeft na raadpleging van de achterban nadrukkelijk aandacht gevraagd aan de minister voor 
de "maak van de nul een punt" filosofie, waarmee veel gemeenten en provincies al aan de slag zijn.  
 
1.2 Regionale beleidskaders  
 
Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2011-2020 van de Provincie Zuid-Holland 
De provincie heeft een dubbele rol bij verkeersveiligheid. Zij is wegbeheerder en tevens regievoerder. 
In deze laatste rol komt haar relatie met de 6 Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV) – 
die een uitvoerende rol hebben – op het gebied van verkeersveiligheid tot uiting. In het Provinciaal 
Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2011-2020 geeft zij aan te staan voor een integrale aanpak 
van de verkeersveiligheid, op zowel regionaal als lokaal niveau, met in achtneming van de duurzaam 
Veilig principes. 
 
1.3 Uitvoeringsprincipes 
 
Door met Duurzaam Veilig 
Door met Duurzaam Veilig beschrijft de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om door te gaan met 
Duurzaam Veilig. Wegbeheerders en partners nemen dit mee bij de uitvoering van hun activiteiten. 
 
De SWOV hanteert de onderstaande vijf leidende principes van Duurzaam Veilig: 
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Duurzaam Veilig principe 

Beschrijving 

Functionaliteit van wegen. Monofunctionaliteit van wegen, stroomwegen, 
gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen, in een 
hiërarchisch opgebouwd wegennet.  

Homogeniteit van massa’s en . of 
snelheid en richting. 

Gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa bij matige 
en hoge snelheden. 

Vergevingsgezindheid van de 
omgeving en van weggebruikers 
onderling 

Letselbeperking door een vergevingsgezinde omgeving en 
anticipatie van weggebruikers op gedrag van anderen.  

Herkenbaarheid van de vormgeving 
van de weg en de Voorspelbaarheid 
van wegverloop en van gedrag van 
weggebruikers. 

Omgeving en gedrag van andere weggebruikers die de 
verwachtingen van weggebruikers Ondersteunen via 
consistentie en continuïteit van wegontwerp. 

Statusonderkenning door de 
verkeersdeelnemer. 

Vermogen om taakbekwaamheid te kunnen inschatten. 

 
1.4 Ontwikkelingen 
 
Maak van de 0 een Punt (Mvd01.) 
In Nederland is in een aantal provincies gestart met de visie Maak van de nul een Punt (Mvd01.) als 
basismotivatie voor het gedrag in het verkeer, het verkeersveiligheidsbeleid en de uitvoering van 
verkeersveiligheidsactiviteiten.  
Deze visie ervaart niet als vanzelfsprekend, dat er slachtoffers vallen in het verkeer. De in Zuid-
Holland opererende Ambassadeurs Verkeersveiligheid ZH onderschrijven deze visie en dragen deze 
als volgt uit.  

Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel. 

Een veilig verkeer is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, bedrijven, scholen, 
organisaties en (groepen en/of individuele) burgers. We streven naar een cultuur in Zuid-Holland 
waarbij ernstige verkeersongevallen niet als vanzelfsprekendheid worden gezien, maar als een 
probleem, dat zo ver mogelijk moet en kan worden teruggedrongen door een gezamenlijke inzet van 
allemaal. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en we roepen u en jou op verantwoordelijkheid te nemen binnen 
eigen mogelijkheden en omgeving om dit samen te realiseren." 
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Bijlage 2: Evaluatie verkeersveiligheid 2014-2016 
 
2.1 Doelstellingen MPV 2014-2016De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard 
(RPV HW) heeft in 2013 een meerjarenplan (MPV) opgesteld voor de jaren 2014-2016. In dit MPV is 
een aantal projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding opgenomen dat in 3 jaar uitgevoerd 
moet worden. Projecten worden elk jaar gemonitord aan de hand van een voortgangsrapportage.  In 
het onderstaande volgt een overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen het MPV 2014 – 2016. 
 
JONGLeren (0-4 jaar) 
Vanuit de Provincie Zuid-Holland werd vanaf 2014 geen subsidie meer verstekt voor deze doelgroep. 
De lokale afdeling van VVN in Strijen heeft ervoor gezorgd dat enkele kinderdagverblijven (kdv), 
peuterspeelzalen (psz) en gastoudergezinnen (gog) materialenkisten en verteltassen gebruikt hebben. 
Het blijkt lastig om de juiste timing te vinden voor het bellen van de kdv/psz/gog om de kist in te 
plannen, het aantal geplande locaties is dus nog niet bereikt. In september van 2016 wordt getracht 
een 3-traps aanpak toe te passen die in januari herhaald wordt: 
* mailing per e-mail 
* mailing per post 
* nabellen 
Als deze aanpak resulteert in meer deelname aan het project wordt dit de vaste aanpak voor 2017-
2019. 
 
School op SEEF: Hoeksche Waard 
In 2014-2016 zijn steeds minder scholen in de Hoeksche Waard bezocht door de verkeersleerkracht, 
de 4 scholen die nog bezocht zijn hebben het label gehaald of aangevraagd in 2016. De doelstelling 
voor gelabelde scholen is bereikt. De netwerken School op SEEF zijn in alle gemeenten van de grond 
gekomen en zijn sinds begin 2016 ondersteund door een digitaal platform waarbinnen de 
communicatie van het netwerk grotendeels online kan plaatsvinden. Enkele nieuwe scholen zijn in de 
periode 2014-2016 gestart met SoS en hebben zelfs een aanvraag gedaan voor een label binnen die 
korte periode. Nagenoeg alle materialentassen zijn verstrekt aan de scholen. Er is gestart met de 
Ouder Informatie Kalender waarmee scholen makkelijker de oudercommunciatie SoS kunnen 
verzorgen doordat kant-en-klare artikelen worden aangeboden en de projecten die her en der op de 
website www.schoolopseef.nl vermeld staan nu gebundeld zijn. Via het digitale platform kunnen 
scholen ook beschikken over de informatie voor oudercommunicatie. 
In elke gemeente is in de periode 2014-2016 een VOMOL-dag georganiseerd en dit project wordt door 
scholen als zeer waardevol gezien. Er is mogelijk een gegadigde voor de functie van 
netwerkcoördinator gevonden voor 1 of meerdere netwerken. 
 
TotallyTraffic 
In de periode 2014-2016 hebben alle VO-scholen 1 of meerdere modules uit het aanbod van Totally 
Traffic afgenomen en enkele scholen hebben de modules inmiddels structureel in hun programma 
opgenomen (WellantCollege Klaaswaal, Hoeksch Lyceum en CSG Willem van Oranje). De 
Fietsmodus-campagne die in 2015 wat steviger werd neergezet door het ROV Zuid-Holland is door 1 
school ondersteund door bekende vloggers op school in gesprek te laten gaan met de leerlingen. 
Daarnaast mag de nieuwe module Pats!Boem! op het Hoeksch Lyceum gespeeld worden. De 
doelstelling van een dalend aantal ongevallen in deze doelgroep is moeilijk vast te stellen vanwege de 
beperkte ongevallenregistratie (zie verder). 
 
Jonge bestuurders 
Voor deze doelgroep zijn enkele praktijkdagen georganiseerd met een wisselende opkomst. De lage 
opkomst van de dag in Cromstrijen en Strijen wordt geweten aan een slechte timing t.o.v. o.a. 
voetbaltoernooien aan het einde van het seizoen en het mooie weer op de geplande dagen. Er volgt 
een herkansing in het najaar van 2016. 
TeamAlert en Responsible Young Drivers hebben tijdens 2 evenementen jongeren in de leeftijd van 
18-25 benaderd met de vraag bewust na te denken over het gebruik van alcohol en drugs in het 
verkeer. Tijdens de 's-Gravendeelse feestweek worden altijd veel jongeren aangesproken, gezorgd is 
dat niet elk jaar hetzelfde project aanwezig is. De doelstelling van een dalend aantal ongevallen in 
deze doelgroep is moeilijk vast te stellen vanwege de beperkte ongevallenregistratie (zie verder).  
 
 
 



MPV Hoeksche Waard 2017-2019 
 

38 
 

Ouderen 

Het MPV bevatte een beperkt eigen budget voor het organiseren van BROEM-dagen en 
rijvaardigheidstrainingen in de periode 2014-2016. Wel was BDU-subsidie aangevraagd in de hoop 
dat uit reserves of bijdragen van derden toch een BROEM-dag georganiseerd zou kunnen worden. 
Dat is wederom gelukt, er is een aantal extra dagen georganiseerd. Daarmee is de doelstelling om 
ouderen een trainingsmogelijkheid te bieden gehaald.  
De afgelopen 6 jaar blijkt er zo veel animo voor deze trainingen te zijn dat deze structureel in de 
plannen moeten worden opgenomen.  

 
Rijbewijsbezitters 
Tijdens diverse feestdagen, braderieën en markten in de regio is het campagneteam van Veilig 
Verkeer Nederland aanwezig geweest om rijbewijsbezitters bewust te maken van de diverse risico's in 
het verkeer. O.a. met een rijsimulator gaat VVN het gesprek aan met de mensen. 
De doelstelling van een dalend aantal ongevallen in deze doelgroep is moeilijk vast te stellen vanwege 
de beperkte ongevallenregistratie (zie verder).  
 
Communicatie 

Wegbeheerders liften mee met de landelijke campagnekalenders door campagnemateriaal te 
bestellen en die langs wegen te plaatsen en op centrale plekken te verspreiden in de vorm van folders 
e.d.. 
 
Handhaving 
Het VerkeersHandhavingsTeam voert aan de hand van een aantal speerpunten handhavingsacties uit 
in de regio. Door organsiatieveranderingen en politie-acties is het aantal controles minder dan 
voorheen. In de top 20 van knelpunten Zuid-Holland-Zuid komen geen knelpunten uit de Hoeksche 
Waard voor op basis van ongevallen. Subjectieve knelpunten zijn niet aangedragen door de 
wegbeheerders. 

 

2.2 ontwikkeling verkeersveiligheid (verkeersveiligheidsprofiel) 

Per regio is een overzicht gemaakt op basis van verschillende dataverzamelingen en analyses. Hierbij 
is de thematische opbouw van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 aangehouden. Op 
basis daarvan zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De belangrijkste constateringen 
zijn hieronder weergegeven. 
 
De algemene verkeersveiligheidsontwikkeling (uitgedrukt in verkeersdoden per jaar) tot en met 2015 
is weergegeven in figuur 1 en in tabel 1. Er is geen overzicht van het jaarlijks aantal 
ziekenhuisgewonden weergegeven, omdat de registratiegraad hiervan onbekend is.  
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wegbeheerder 2011 2012 2013 2014 2015 

  D ZKH D ZKH D ZKH D ZKH D ZKH 

Gemeente Binnenmaas 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 

 Cromstrijen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

 Korendijk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Oud-Beijerland 0 1 0 2 0 4 0 1 1 9 

 Strijen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Rijk  0 0 1 0 0 1 0 1 0 8 

Provincie  0 0 1 0 1 3 0 4 1 18 

Waterschap  2 3 1 0 1 5 0 6 2 24 

TOTAAL  2 5 3 2 2 14 0 13 4 73 

Tabel 1: aantal doden en ziekenhuisgewonden per wegbeheerder in de Hoeksche Waard 2011 t/m 2015 

 

Het aantal ernstige slachtoffers in 2011 t/m 2015 uitgesplitst naar wegbeheerdersoort, per 1.000 km 
weglengte, is als volgt: 
 
Gemeentelijke wegen: gemiddeld 2 ernstige slachtoffer per 1.000 km weglengte in 2011 t/m 2015; 
Rijkswegen:  gemiddeld 9 ernstige slachtoffers per 1.000 km weglengte in 2011 t/m 2015; 
Provinciale wegen: gemiddeld 34 ernstige slachtoffers per 1.000 km weglengte in 2011 t/m 2015; 
Waterschapswegen: gemiddeld 20 ernstige slachtoffers per 1.000 km weglengte in 2011 t/m 2015. 
 
In het recentste registratiejaar (2015) ligt het aantal verkeersdoden boven de doelstellingslijn van het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Op gemeentewegen zijn in de periode 2010 t/m 2014 geen 
verkeersdoden geregistreerd, in 2015 werd één verkeersdode op een gemeentelijke weg 
geregistreerd. Het aantal geregistreerde verkeersdoden is te laag om uitspraken te kunnen doen over 
trends of onderlinge verschillen tussen de diverse wegbeheerders. De meeste ziekenhuisgewonden 
zijn (zowel in absolute zin als gerelateerd aan weglengte) geregistreerd op Provinciale wegen en 
waterschapswegen. 
 
De doelgroepenanalyse is een weergave van het aantal geregistreerde ernstige slachtoffers per 
100.000 inwoners per leeftijdsklasse. In onderstaande tabel is per leeftijdsklasse het geregistreerde 
aantal ernstige slachtoffers (verkeersdoden en ziekenhuisgewonden) in de periode 2011 t/m 2015 
weergegeven. Verder wordt in de tabel een beeld van het ongevalsrisico gegeven door de aantallen 
slachtoffers op te hogen naar aantallen per 100.000 inwoners uit dezelfde leeftijdsgroep. Met deze 
zogenaamde doelgroepenanalyse zijn de specifieke groepen verkeersdeelnemers, die relatief vaak 
als slachtoffer bij een verkeersongeval geregistreerd zijn, inzichtelijk gemaakt. Indien deze groepen 
overeenkomen met de drie focusgroepen in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid (fietsers, jonge 
beginnende bestuurders en senioren), is met vette tekst aangegeven. 
 

leeftijd aantal 
inwoners 

ernstige 
sloff 2011 
t/m 2015 

ernstige sloff 
per 100.000 
inwoners uit 

dezelfde 
leeftijdsgroep  

 ernstige slachtoffers per vervoerswijze 

 fiets voet auto bromfiets motor overig 

0 t/m 3 3.223 1 31  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 

4 t/m 11 7.882 0 0  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

12 t/m 15 4.249 9 212  3 33% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 4 44% 

16 t/m 17 2.035 5 246  0 0% 0 0% 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 

18 t/m 24 6.259 21 336  0 0% 2 10% 11 52% 3 14% 0 0% 5 24% 

25 t/m 59 38.530 45 117  6 13% 1 2% 21 47% 5 11% 0 0% 12 27% 

≥ 60 22.370 34 152  5 15% 2 6% 18 53% 5 15% 1 3% 3 9% 

Tabel 2: doelgroepenanalyse: absoluut aantal geregistreerde slachtoffers en slachtoffers per 100.000 

inwoners uit dezelfde leeftijdsgroep in de periode 2011 t/m 2015 
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Uit het PROV 2009, 2011 en 2013 (onderzoek naar zelfrapporteerd gedrag) zijn de volgende 
conclusies voor de regio Hoeksche Waard af te leiden: 

 Op 60 km/u wegen komen in 2013 meer snelheidsovertreders voor dan gemiddeld in de 
provincie; dit was ook al het geval in 2009 en 2011. Op 50 km/u wegen komen in 2009, in 
2011 en 2013 minder snelheidsovertreders voor dan gemiddeld in de provincie. In 2009 lag 
het percentage snelheidsovertreders op 80 km/u wegen nog boven het provinciale 
gemiddelde; in 2011 en 2013 is dit percentage gedaald en gelijk aan het provinciale 
gemiddelde. 

 In 2013 schat men in de Hoeksche Waard de pakkans voor snelheidsovertredingen op 
autosnelwegen lager in dan gemiddeld in de provincie. In 2009 vond men de pakkans voor 
snelheidsovertredingen op 30- en 60 km/u wegen nog hoger dan gemiddeld in de provincie; in 
2011 en in 2013 is de ingeschatte pakkans voor snelheidsovertredingen op 30- en 60 km/u 
wegen gelijk aan het provinciale gemiddelde. 

 In de Hoeksche Waard vindt men in 2013 te hard rijden op autosnelwegen en op overige 
wegen buiten de bebouwde kom minder gevaarlijk dan gemiddeld in provincie; 

 Het percentage automobilisten dat wel eens onder invloed van alcohol rijdt, komt zowel in 
2009 (4%) als in 2011 (3%) en in 2013 (4%) ongeveer overeen met het provinciale 
gemiddelde. 

 Het percentage automobilisten dat wel eens onder invloed van drugs of medicijnen rijdt (21% 
in 2009, 16% in 2011 en 18% in 2013), is in de Hoeksche Waard ongeveer gelijk aan het 
provinciale gemiddelde. 

 Het gordelgebruik van bestuurders en passagiers kwam in de Hoeksche Waard in 2009 en in 
2011 nagenoeg overeen met het provinciale gemiddelde. In 2013 de gordeldracht van 
achterpassagiers (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) significant gedaald en ligt deze 
onder het provinciale gemiddelde. 

 Het percentage fietsers dat in de Hoeksche Waard aangeeft (bijna) altijd fietsverlichting te 
dragen, komt in 2013 weliswaar overeen met het provinciale gemiddelde; maar het aandeel 
fietsers dat buiten de bebouwde kom (voor- en/of achter)verlichting voert is wel significant 
gedaald. 
 

In het PROV 2009, 2011 en 2013 is de mening ten aanzien van verkeersveiligheidsmaatregelen 
gepeild. Hieronder staat een overzicht van de verkeersmaatregelen waar de bewoners van Hoeksche 
Waard in 2013 significant anders over denken dan elders in de provincie. 
 
Minder voorstanders in de Hoeksche Waard dan in de provincie: 

 verhoging van verkeersboetes (24% t.o.v. 32%) 

 roodlicht camera’s (62% t.o.v. 71%) 

 meer informatie van de overheid over nieuwe verkeersregels (82% t.o.v. 88%) 

 meer trajectcontrole (36% t.o.v. 49%) 

 meer 60 km/uur gebieden (21% t.o.v. 31%) 

 verhogen van de minimumleeftijd voor het rijden op een bromfiets (28% t.o.v. 36%) 

 meer mogelijkheden om bij grove overtredingen het rijbewijs ongeldig te maken (75% t.o.v. 
81%) 

 

Uit de rapportage Rijden onder Invloed 2002-2013 kan worden afgeleid dat het percentage 
overtreders (bestuurders die op basis van een blaastest teveel alcohol hebben genuttigd) in de 
politieregio Zuid-Holland-Zuid de laatste jaren (2011 en 2013) onder het landelijke gemiddelde ligt. In 
2011 was het percentage overtreders 1,4% en in 2013 was dit percentage zelfs 0,5%; dit is in beide 
jaren lager dan in de andere politieregio’s in Zuid-Holland en lager dan in Nederland. 
 
In de Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 van het Openbaar Ministerie is opgenomen dat 
in elke regio een Stuurgroep Verkeer actief zou moeten zijn en dat elke regio een goedgekeurd 
handhavingsplan verkeer opstelt.  
In regionale afstemmingsoverleggen zouden de aandachtspunten uit de handhavingsrapportages  
mede als leidraad kunnen dienen voor de regionale voorlichtingsacties. In de Hoeksche Waard 
zouden in dit geval regionale voorlichtingsacties op het gebied van de risico’s van 
snelheidsovertredingen op 60 km/u wegen kunnen worden gehouden. Ook zou aandacht besteed 
kunnen worden aan gordeldracht van achterpassagiers en het voeren van fietsverlichting buiten de 
bebouwde kom. 
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De wegbeheerders in de regio koppelen meldingen van subjectieve verkeersonveiligheid terug naar 
de politie. De politie bespreekt deze punten in de Stuurgroep Handhaving en onderneemt indien 
mogelijk actie. Vanwege de reorganisatie bij de politie hebben de activiteiten van de stuurgroep de 
afgelopen jaren ‘op een laag pitje gestaan’ maar politie en OM hebben de opdracht gekregen om de 
activiteiten op korte termijn weer op te pakken. Dit sluit ook aan bij de ambitie uit de Leidraad 
Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 van het Openbaar Ministerie. Hierin is opgenomen dat in elke 
regio een Stuurgroep Verkeer actief zou moeten zijn en dat elke regio een goedgekeurd 
handhavingsplan verkeer opstelt. 
 
Via het Meldpunt Veilig Verkeer, een webapplicatie beheerd door Veilig Verkeer Nederland, kan een 
ieder een melding doen over verkeersveiligheidsknelpunten. De betrokken wegbeheerder wordt 
geïnformeerd over de melding en wordt verzocht hierop een reactie te geven en/of actie te 
ondernemen. In de Hoeksche Waard zijn (per gemeente) de volgende aantallen meldingen gedaan: 
 
Binnenmaas: 5 meldingen (2x weginrichting, 1x beheer en onderhoud, 1x negeren verkeersregels, 

1x hinderlijk verkeersgedrag); 
Cromstrijen: 2 meldingen (2x negeren verkeersregels); 
Korendijk: 2 meldingen (2x negeren verkeersregels); 
Oud-Beijerland: 34 meldingen (17x weginrichting, beheer en onderhoud of wegomgeving, 17 hinderlijk 

verkeersgedrag en/of negeren verkeerstekens); 
Strijen: 1 melding (weginrichting). 

 

2.3 organisatie en samenwerking 

Zowel de ambtelijke werkgroep (RWV) als het bestuurlijk overleg (RPV) komt 4 x per jaar bij elkaar. 
Deze frequentie is voldoende gebleken en kan voor het nieuwe MPV worden voortgezet. 
Werkzaamheden van de RWV-leden voortvloeiend uit het MPV moeten in het nieuwe MPV duidelijker 
vooraf ingepland worden om te voorkomen dat projecten niet doorgaan als gevolg van te weinig tijd. 
Het verzorgen van een direct mailing door een gemeente vraagt om betere afspraken en een planning 
vooraf.  
Opdrachtnemers die voor de diverse uitvoeringen worden ingezet, zoals de TotallyTraffic aanbieders 
en Veilig Verkeer Nederland, zijn goed bereikbaar en kunnen vaak snel de gevraagde dienst leveren.  
 

2.4 financiën 

Bij aanvang van het MPV 2014 – 2016 beschikte de RPV over een kleine reserve die in de jaren 
daarvoor was opgebouwd. Deze reserve is ingezet om een aantal activiteiten van de grond te krijgen 
en uit te breiden. Alle wegbeheerders zijn jaarlijks de afgesproken bijdrage blijven doneren waardoor 
een groot aantal activiteiten kon worden ontplooid op het gebied van verkeersveiligheid.  
De uitgaven voor School op SEEF zijn achtergebleven bij de raming, omdat een deel van de taken 
van de netwerkcoach door de projectleider verricht kon worden. Daardoor is er sprake geweest van 
vrijvallende middelen. Die zijn ingezet voor projecten waarvoor nog geen financiering gevonden was, 
maar waarvoor wel subsidie was aangevraagd zoals projecten voor ouderen. Ook is een deel van het 
geraamde budget ingezet op andere activiteiten binnen School op SEEF o.a. de Groene Voetstappen-
actie.  Jaarlijks is 80 % van het toegekende subsidiebedrag als voorschot aangevraagd bij de 
Provincie Zuid Holland.  
 
De RPV heeft overleg gehad met een financiele medewerker in hoeverre B.T.W.-compensatie alsnog 
mogelijk is. Volgens deze medewerker zijn er 2 belangrijke redenen om geen B.T.W.-compensatie toe 
te passen: 
- onderwijsactiviteiten zijn vrijgesteld van B.T.W.; 
- de RPV heeft geen status die B.T.W.compensatie gerechtigd is. 
 
Aanbieders van onderwijs vallen bij lange na niet altijd onder "onderwijs". Theatervoorstellingen voor 
het voortgezet onderwijs vallen bijvoorbeeld onder de regeling "uitvoerend kunstenaar" en zijn belast 
met 6 % B.T.W.. De inzet van de netwerkcoach of verkeersleerkracht is een ondersteuning voor het 
personeel van basisscholen dus geen vrijgesteld onderwijs en is zodanig belast met 21 % B.T.W.  
De status van de RPV is sinds 1 januari 2016 gewijzigd wat wellicht de zaak verandert.
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Bijlage 3: Overzicht scholen School op SEEF 2016 

 School Gemeente label vko Mat. iv 

1 De Takkenbosse Cromstrijen X ROV 2014 2014 

2 De Bron Cromstrijen X VVN 2014 2014 

3 De Blieken Cromstrijen 2016/2017. ROV 2016/2017 2016 verw. 

4 Dubbeldekker Cromstrijen X ROV 2016 2016 

5 De Boomgaard Binnenmaas X (vvn) 2014 2014 

6 De Pijler Binnenmaas X VVN ? 2014 

7 Het Driespan Binnenmaas X ROV 2016 2016 verw. 

8 De Weerklank Binnenmaas X VVN ? 2014 

9 De Schelf Binnenmaas X VVN 2014 2014 

10 De Molenwiek Binnenmaas X ROV 2014 2014 

11 Burg. van Bommel Binnenmaas X - - - 

12 De Schelp Binnenmaas - werven - - 

13 Het Kraaienest Korendijk 2016/2017 ROV 2016 verw. 2016 verw. 

14 De Wegwijzer Korendijk X ROV 2014  2014 

15 De School md Bijbel Korendijk X ROV 2014  2014 

16 Regenboog Korendijk 2016/2017 ROV 2016 verw. n.n.t.b. 

17 De Gouwaert Korendijk x ROV 2016 2016 

18 De Boemerang Strijen 2016/2017 ROV 2016 verw. 2016 verw. 

19 De Meerwaarde Strijen X ROV 2014 2014 

20 De Parel Strijen x ROV 2014 2014 

scholen met verkeersleerkracht opgeleid 
 

 School Gemeente label vko Mat. iv 

1 Ark Oud Beijerland X ROV 2013 2013 

2 Eben Haëzer Oud Beijerland X ROV 2013 2013 

3 Leeuwenhartschool Oud Beijerland - ROV - - 

4 Hoeksteen Oud Beijerland X ROV 2013 2013 

5 Keucheniusschool Oud Beijerland - - - - 

6 Klinker Oud Beijerland X ROV 2016 2016 

7 Kriekenhof Oud Beijerland X ROV 2013 2013 

8 Sabina van Egmond 

(Sportlaan) 

Oud Beijerland X ROV 2016 2016 

9 Sabina van Egmond 

(Poortwijk) 

Oud Beijerland X ROV 2016 2016 

10 Willibrordus Oud Beijerland X ROV 2013 2013 

11 Tandem Oud Beijerland X ROV 2013 2013 

12 Zevensprong (Centrum) Oud Beijerland X ROV 2013 2013 

13 Zevensprong (Noord) Oud Beijerland X ROV 2013 2013 

14 Pluspunt Oud Beijerland - - - - 

15 Willem Alexanderschool Oud Beijerland - - - - 

scholen zonder verkeersleerkracht opgeleid 
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 School Gemeente Werving via koepel 

1 De Eendragt Korendijk ACIS 

2 School met de Bijbel Korendijk Ver.voor Chr. Onderwijs op Ref. Grondslag in de HW 

3 Onder de Wieken Korendijk ACIS 

4 De Vliet Cromstrijen CSG De Waard 

5 Groen van Prinsterer Cromstrijen Ver.voor Chr. Onderwijs op Ref. Grondslag in de HW 

6 De Bouwsteen Binnenmaas CSG De Waard 

7 De Vlashoek Binnenmaas ACIS 

8 Regenboog Binnenmaas CSG De Waard 

9 Obs Juliana Binnenmaas ACIS 

10 CBS Petrus Datheen Binnenmaas Ver.voor Chr. Onderwijs op Ref. Grondslag in de HW 

11 CBS Rehobothschool Binnenmaas Ver.voor Chr. Onderwijs op Ref. Grondslag in de HW 

12 Het Anker Binnenmaas ACIS 

nog te werven voor zelfstandige opleiding 

 

Label  School op SEEF-label gehaald 
   

Vko  Verkeersouder 
   

VVN  Abonnement bij Veilig Verkeer Nederland betaald door RPV HW 
   

ROV  Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland 
   

(vvn)  Abonnement bij Veilig Verkeer Nederland niet betaald door RPV HW -> aangemeld bij 
ROV 

   

Mat.  Mappen en tas met SoS-materialen beschikbaar gesteld door RPV 
   

iv  Intentieverklaring SoS 
   

Verw.  verwacht 

 
Een groot aantal scholen heeft de opleiding SoS reeds afgerond en krijgt alleen nog ondersteuning via 
het Sos-netwerk in de eigen gemeente. Een aantal scholen start naar verwachting de opleiding 
middels zelfstudie in de periode 2017-2019. 
 
Verkeersouders kunnen gratis worden aangemeld bij het ROV. De RPV betaalt alleen de 4 
abonnementen die nog lopen vanuit de periode 2008-2010 (VVN). De abonnementen die in de 
periode 2011-2013 zijn afgesloten (vvn) worden niet door de RPV betaald. 
 
Scholen ontvangen eenmalig een tas met SoS-materialen wanneer zij het label gehaald hebben en de 
intentieverklaring tekenen. 
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Bijlage 4: Netwerkcoach 
 
Wat is de School op SEEF Netwerkcoach ? 
Een coach voor scholen en een spin in het web van het lokale netwerk School op SEEF, bestaande 
uit scholen, ouders, gemeente, politie, wijkteams, etc 

 
Wat is de functie van de School op SEEF Netwerkcoach ? 
De netwerkcoach zorgt dat het programma School op SEEF integraal en structureel wordt uitgevoerd 
door alle betrokken partijen. De netwerkcoach: 

 
 coacht scholen bij hun opleiding tot structureel en duurzaam veilige school  

 stuurt aan op het implementeren en borgen van het gehele programma, niet alleen losse 
onderdelen zoals alleen de praktische verkeerslessen (programmabewust i.p.v. 
uitvoeringsgericht) 

 borgt het programma  op de scholen m.n. door het opzetten van een werkstructuur 

 zet een lokaal netwerk van scholen, gemeente, politie en andere betrokken partijen op zodat 
de borging bij alle partijen plaatsvindt 

 fungeert als vraagbaak voor scholen en andere partijen binnen het netwerk 

 is een programmabewuste ambassadeur School op SEEF 
 

Concrete werkzaamheden van de School op SEEF Netwerkcoach 
De inzet van de netwerkcoach hangt af van de basiskennis School op SEEF van de school zelf, maar 
is op elke school mogelijk: op scholen die aan de opleiding willen beginnen, op scholen die met de 
opleiding bezig zijn (met of zonder verkeersleerkracht) en op scholen die de opleiding reeds afgerond 
hebben. De inzet van de netwerkcoach kan gericht zijn op activiteiten op school, op activiteiten in het 
netwerk of beiden. 
 
 Op school 
De netwerkcoach is met nadruk coach (motivator en inspirator): de school voert activiteiten zelf uit 
onder begeleiding van de coach. De coach kan de school ondersteunen bij: 
 

 opzetten integrale werkstructuur (verkeersouders, gemeente, politie, andere scholen) 

 (verder) wegwijs worden in het programma (o.a. via de website School op SEEF) 

 opstellen SchoolActieplan Verkeer 

 jaarlijkse monitoring via checklist 

 structurele communicatie naar ouders 
 
Als er geen verkeersleerkracht werkzaam is op een school kan de netwerkcoach de school ook 
helpen bij: 
 

 inplannen en organiseren van praktische verkeerslessen in het rooster 

 inventariseren knelpunten school-thuisroutes en schoolomgeving 

 vertalen knelpunten naar educatieve wandel- en fietsroutes 

 organiseren aanvullende verkeersactiviteiten 
 
(N.B.: Dit zal per regio en per lokale invulling verschillen. Hierover vindt goede afstemming plaats) 

coach 

scho

ol 

politie 

gemeent

e 

scho

ol 

scho

ol 

scho

ol 

scho

ol 

school 

coach 
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Na 2 of 3 jaar fungeert de school geheel zelfstandig. Uiteraard blijft er altijd de mogelijkheid om de 
coach als vraagbaak te gebruiken. De coach zal ook voor een aantal jaar 1 of 2 keer per jaar op 
school komen kijken hoe het gaat met SCHOOL op SEEF 
 
 In het netwerk 
De netwerkcoach brengt scholen met elkaar in contact en met de gemeente, politie, Veilig Verkeer 
Nederland en andere partijen die betrokken zijn bij de verkeersveiligheid rond basisscholen. Partijen 
kunnen van elkaar leren en ervaringen uitwisselen, hun activiteiten op elkaar afstemmen of 
gezamenlijk uitvoeren. Er wordt efficiënter en krachtiger gewerkt door korte communicatielijnen. De 
grootste kracht van zo'n lokaal netwerk is dat scholen en andere deelnemers uit hun eigen omgeving 
worden gehaald en meer betrokken worden bij het onderwerp "verkeer". Het lokale netwerk is een 
plek waar je elkaar snel kunt vinden, zaken kunt doen en afspraken kunt maken.  
 
Om een netwerk op te zetten organiseert de coach enkele netwerkbijeenkomsten per jaar waarin 
diverse School op SEEF onderwerpen door de netwerkpartners gedeeld worden. Ook wordt in deze 
bijeenkomsten bekeken hoe het netwerk zelfstandig verder kan zonder de netwerkcoach. Hierover 
worden afspraken gemaakt. Daarnaast fungeert de netwerkcoach als vraagbaak voor dit netwerk. 

 
Wat doet de netwerkcoach niet? 
De netwerkcoach is nadrukkelijk niet degene die de praktische verkeerslessen op school uitvoert, 
maar stimuleert en adviseert de school wel over de aanpak hiervan.  
 

Waarom is de School op SEEF netwerkcoach nodig ? 
Voor een duurzaam veilige schoolomgeving is het belangrijk dat alle betrokkenen samenwerken aan 
de verkeersveiligheid en dat zij dit blijvend doen: borging van het programma is nodig bij alle partijen. 
Een netwerkcoach brengt deze partijen samen en zet de werkstructuur daarvoor op zodat een school 
dat niet zelf hoeft te doen: de netwerkcoach ontzorgt scholen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de 
school binnen 1 of 2 jaar zelf verantwoordelijk is voor de werkstructuur en dat de netwerkcoach 
zichzelf dan ook overbodig maakt.  
 
Met het opzetten van een lokaal netwerk van meerdere scholen en andere partijen wordt gezorgd dat 
er structureel wordt samengewerkt en kennis gedeeld wordt zonder dat daarvoor inbreng van buitenaf 
nodig is: er blijft altijd een vraagbaak beschikbaar. 

 
Wanneer wordt de netwerkcoach ingezet ? 

Dat kan op elke school die met School op SEEF aan de slag wil, met School op SEEF bezig is of met 
School op SEEF bezig is geweest, of een school dat nu met of zonder verkeersleerkracht gaat doen, 
doet of heeft gedaan. De netwerkcoach kan ook in elk netwerk van School op SEEF-scholen en -
partijen worden ingezet. 
 

Wie is deze School op SEEF netwerkcoach? 

Een netwerkcoach is een netwerker met HBO werk- en denkniveau, heeft goede communicatieve 
vaardigheden, een netwerker en inspirator en heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met het 
basisonderwijs. Hij/zij heeft ervaring met coachen en kennis van het programma School op SEEF. De 
netwerkcoach heeft de cursus "School op SEEF voor schoolcontactpersonen en leerkrachten" 
gevolgd. 
 

Wat wordt van de school gevraagd ? 
Uiteraard moet een school blijvend willen werken aan de verkeersveiligheid rondom de school en op 
de school-thuisroutes en wil daarvoor ook structureel ruimte voor willen opnemen in het lesrooster en 
de personele formatie. Voor School op SEEF worden enkele voorwaarden gesteld: 
 

 stelt een schoolcontactpersoon aan die uren voor verkeer krijgt, verkeersouders werft, 
teamleden opleidt, programma implementeert en borgt in de school en contact onderhoudt, al 
dan niet in samenwerking met de netwerkcoach, met o.a. gemeente en politie over 
schoolomgeving 

 theoretische en praktische verkeerseducatie zijn of worden structureel in beleid, visie en 
lesprogramma opgenomen 
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 er wordt structureel met ouders gecommuniceerd over verantwoordelijkheid en participatie 
verkeersveiligheid rondom school en op school-thuisroutes 

 er is bereidheid om een netwerk te vormen met scholen in de directe omgeving, School op 
SEEF en eventueel VVN 

 er is bereidheid om School op SEEF jaarlijks te monitoren via de checklist School op SEEF 

 de school is in bezit van mappen en materialenset “Verkeerskunsten” 

 deelname aan de cursus "School op SEEF voor schoolcontactpersonen en leerkrachten" is 
wenselijk 
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Bijlage 5: Kostenoverzicht pilot bromfietscursus 2019 

 

klassikale les (15 ll)   

 theorielessen 4 x 2 uur à € 35,- 

 1x gedragsles 

 praktijk groep 1x3 uur  à € 45,-   
 
individuele gedeelte 

 evt. huur brommers à € 10,-  

 theorieboek incl. cd rom € 30,-  

 15 x praktijk* met vervoer en examen € 
330,- 

Totaal bij een groep 15 ll en per leerling 
 
* per leerling: examen € 105,- 3 uur les à € 45,- en 0,5x4 uur reis, 
voorbereidings- en examentijd à € 45,-; 2 leerlingen per examen 

 
N.B.: theorie-examen à € 35,- is geen onderdeel 
van het pakket, dat regelt en betaalt de leerling zelf. 

Groepskosten incl 
€ 280,-  
€ 750,- 
€ 135,- 
 
 
€ 150,- 
€ 450,- 
€ 4950,-   + 
 
€ 6715,- 
 
 
 

Per ll incl 
€ 18,67 
€ 50,- 
€ 9,- 
 
 
€ 10,- 
€ 30,- 
€ 350,-   + 
 
€ 447,67 
 

Eigen bijdrage per leerling € 275,- 
(wordt betaald aan de rijschool) 

€ 4125,- € 275,- 

Bijdrage RPV 15 leerlingen  
(door rijschool te declareren bij RPV) 

€ 2590,- 
 

€ 173,- 

Totale kosten RPV 
2 pilots van 15 leerlingen = 30 ll 
 

 

€ 5180,- 
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Bijlage 6: gedetailleerde begroting MPV 2017-2019 

 

 REGIONALE PROJECTEN 2017 2018 2019 

  Kosten Subsidie 
Eigen 
bijdrage Kosten Subsidie 

Eigen 
bijdrage Kosten Subsidie 

Eigen 
bijdrage 

Communicatie en publiciteit                   

Landelijke campagnes € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 

Medicijngebruik verkeer € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Respect voor de zebra € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Gedragsprojecten divers € 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

Totaal communicatie en publiciteit € 10.000,00 €.5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €.5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €.5.000,00 € 5.000,00 

                    

Educatie en training 0-4 jaar                   

Rouleren kisten door VVN € 1.000,00 € 750,00 € 250,00 € 1.000,00 € 750,00 € 250,00 € 1.000,00 € 750,00 € 250,00 

Factsheet in huisstijl laten maken (digitaal) € 500,00 € 375,00 € 125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal 0-4 jaar € 1.500,00 € 1.125,00 € 375,00 € 1.000,00 € 750,00 € 250,00 € 1.000,00 € 750,00 € 250,00 

                    

Educatie en training 4-12 jaar                   

Netwerkcoördinator 5 netwerken € 24.250,00 € 18.187,50 € 6.062,50 € 24.250,00 € 18.187,50 € 6.062,50 € 24.250,00 € 18.187,50 € 6.062,50 

Workshop School op SEEF € 2.500,00 € 1.875,00 € 625,00 € 2.500,00 € 1.875,00 € 625,00 € 2.500,00 € 1.875,00 € 625,00 

Groene Voetstappen deelname Mobiliteitsweek € 5.000,00 € 3.750,00 € 1.250,00 € 5.000,00 € 3.750,00 € 1.250,00 € 5.000,00 € 3.750,00 € 1.250,00 

Verkeersouders VVN abonnement € 360,00 € 270,00 € 90,00 € 360,00 € 270,00 € 90,00 € 360,00 € 270,00 € 90,00 

VOMOL of ander landbouwproject basisonderwijs € 7.500,00 € 5.625,00 € 1.875,00 € 7.500,00 € 5.625,00 € 1.875,00 € 7.500,00 € 5.625,00 € 1.875,00 

Praktisch verkeersexamen € 4.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 

Materialen onderhoud € 500,00 € 375,00 € 125,00 € 500,00 € 375,00 € 125,00 € 500,00 € 375,00 € 125,00 

Totaal 4-12 jaar € 44.110,00 € 33.082,50 € 11.027,50 € 44.110,00 € 33.082,50 € 11.027,50 € 44.110,00 € 33.082,50 € 11.027,50 

                    

Educatie en training 12-25 jaar: TotallyTraffic 12-16 jaar                   

6 locaties 2 modules € 30.000,00 € 22.500,00 € 7.500,00 € 30.000,00 € 22.500,00 € 7.500,00 € 30.000,00 € 22.500,00 € 7.500,00 

Totaal 12-16 jaar € 30.000,00 € 22.500,00 € 7.500,00 € 30.000,00 € 22.500,00 € 7.500,00 € 30.000,00 € 22.500,00 € 7.500,00 

                    

Educatie en training 12-25 jaar: Jonge bestuurders 16-25 jaar                   

praktijkdag jonge bestuurders € 7.000,00 € 5.250,00 € 1.750,00 € 7.000,00 € 5.250,00 € 1.750,00 € 7.000,00 € 5.250,00 € 1.750,00 

voorlichting tijdens evenement € 5.000,00 € 3.750,00 € 1.250,00 € 5.000,00 € 3.750,00 € 1.250,00 € 5.000,00 € 3.750,00 € 1.250,00 

pilot bromfietscursus (regionale focus 2019) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.180,00 € 3.885,00 € 1.295,00 

Totaal 16-25 jaar € 12.000,00 € 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 9.000,00 € 3.000,00 € 17.180,00 € 12.885,00 € 4.295,00 

                    

Educatie en training 25-65 jaar                   

BoB-sport 25 clubs € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Informatievoorziening elektrische fietsen (regionale focus 2018) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal 25-65 jaar € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

                    

Educatie en training Ouderen 65+                   

Opfriscursus Rijvaardigheid Senioren € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

SCOOT-infodag € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

e-bike training € 2.500,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 2.500,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 2.500,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

Totaal ouderen 65+ € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.250,00 
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 REGIONALE PROJECTEN (VERVOLG) 2017 2018 2019 

  Kosten Subsidie Eigen bijdrage Kosten Subsidie Eigen bijdrage Kosten Subsidie Eigen bijdrage 

Onderzoek landbouwverkeer (focus 2017)                   

Onderzoek verkeersveiligheid landbouwverkeer € 15.000,00 PZH € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal landbouwverkeer € 15.000,00 € 0 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

                    

Gedragsgerelateerde maatregelen: fietsers (focus 2018)                   

Gedragsgerelateerde knelpunten op (school)fietsroutes € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal fietsers € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

                    

Handhaving                   

Ondersteuning bij controles € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 

Totaal handhaving € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 

                    

Subtotaal regionale projecten € 125.875,00 € 84.781,25 € 41.093,75 € 130.375,00 € 86.906,25 € 43.468,75 € 115.555,00 € 80.791,25 € 34.763,75 

                    

Instandhouding RPV: Projectleider + secretariaat                   

inhuur projectleider 1-1,5 d.p.wk € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €50.000,00 € 0,00 

secretariaat € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 

Totaal projectleider+secr. € 55.000,00 € 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 0,00 

                    

                    

TOTAAL projecten en instandhouding € 183.110,00 € 133.457,50 € 42.152,50 € 181.610,00 € 140.082,50 € 41.527,50 € 171.790,00 € 136.967,50 € 35.822,50 

                    

Totale regionale projectkosten 2017-2019 € 372.510,00 
        

Totale regionale kosten incl projectleider en secretariaat € 522.510,00 
         

 

LOKALE PROJECTEN 2017-2019 (onder voorbehoud) 

 

wegbeheerder projectnaam kosten exc BTW 

subsidie  % 
SRM 2016 

aan te vragen 
subsidie 

eigen bijdrage 
wegbeheerder 

Waterschap Attentiemarkering 60 km/uur diverse wegen € 8.000,00 50 % € 4.000,00 € 4.000,00 

Waterschap SnelheidsInformatieDisplay € 7.500,00 50 % € 3.750,00 € 3.750,00 

Waterschap Mottoborden + 10 frames € 6.500,00 50 % € 3.250,00 € 3.250,00 

Binnenmaas optimaliseren bestaande 30 km/h.-zone Dorpsstraat Maasdam € 25.000,00 50 % € 12.500,00 € 12.500,00 

Binnenmaas Verbeteren verkeerssituatie Knelpunten School op SEEF € 25.000,00 50 % € 12.500,00 € 12.500,00 

Binnenmaas obstakel beveiliging middels markering en signalering € 20.000,00 50 % € 10.000,00 € 10.000,00 

Cromstrijen Verbeteren verkeerssituatie Knelpunten School op SEEF € 17.500,00 50 % € 8.750,00 € 6.250,00 

Korendijk SnelheidsInformatieDisplay € 6.000,00 50 % € 3.000,00 € 3.000,00 

Korendijk Verbeteren verkeerssituatie Knelpunten School op SEEF € 17.500,00 50 % € 8.750,00 € 6.250,00 

Oud-Beijerland Verbeteren verkeerssituatie Knelpunten School op SEEF € 17.500,00 50 % € 8.750,00 € 6.250,00 

Strijen Verbeteren verkeerssituatie Havenstraat Strijensas € 2.500,00 50 % € 1.250,00 € 1.250,00 

Strijen Snelheidsremmer Mookhoek Steenplaats € 2.050,00 50 % € 1.025,00 € 1.025,00 

Strijen Julianastraat Trambaan SnelheidsInformatieDisplay € 9.000,00 50 % € 4.500,00 € 4.500,00 

Strijen Verbeteren verkeerssituatie Nieuwestraat - Oud Bonaventurasedijk € 5.000,00 50 % € 2.500,00 € 2.500,00 

Strijen Onderzoek tellingen 2018 € 6.000,00 50 % € 3.000,00 € 3.000,00 

TOTAAL LOKALE PROJECTEN 2017-2019 € 174.550,00  € 87.275,00 € 87.275,00 
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KOSTEN BATEN 

 

benodigde eigen bijdrage regionale projecten 2017-2019   

benodigde eigen bijdrage regionale projecten 2017-2019 € 119.002,50 

benodigde eigen bijdrage projectleider en secretariaat 2017-2019 € 0,00 

Totaal benodigde eigen bijdrage MPV 2017-2019 € 119.002,50 

    

Beschikbare eigen bijdrage regionale projecten   

Voorziening ultimo 2013 € 21.516,92 

Voorziening (restant eigen geld) 2014 € 11.513,79 

Voorziening (restant eigen geld) 2015 € 7.167,87 

Voorziening (restant eigen geld) 2016 (verwacht) € 6.000,00 

Jaarlijkse bijdrage wegbeheerders 2017-2019 (3x24330) € 72.990,00 

BESCHIKBAAR voor MPV 2017-2019 € 119.188,58 

    

Subsidie   

Benodigde subsidie regionale projecten € 245.007,50 

Benodigde subsidie projectleider en secretariaat € 165.000,00 

Subtotaal benodigde subsidie RPV 2017-2019 € 410.007,50 

Benodigde subsidie lokale projecten 2017-2019 €87.275,00 

Totale gevraagde subsidie voor MPV HW 2017-2019 € 497.282,50 

    

Beschikbare subsidie als verdeelsleutel SRM wordt toegepast € 396.900,00 

 

* de verdeelsleutel wordt pas toegepast als alle regio's meer aanvragen dan beschikbaar is; verwacht wordt dat niet alle regio's het maximale aanvragen en 
het restant in onderling overleg verdeeld kan worden over de regio's die meer aanvragen dan o.b.v. de verdeelsleutel beschikbaar zou zijn. 


