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Inleiding
Verkeersveiligheid is een thema dat iedereen bezig houdt. Iedereen vindt wel een plek onveilig en
ergert zich aan het gedrag van andere weggebruikers. Gedrag en gevoel is de subjectieve kant van
verkeersveiligheid. De andere kant, objectieve verkeersveiligheid, is uitgedrukt in cijfers, bijvoorbeeld
een kruispunt waar veel letselongevallen gebeuren is objectief onveilig. Om de verkeersveiligheid te
verbeteren heeft de rijksoverheid voor de verkeersveiligheid een landelijke doelstelling opgesteld: in
2020 staat Nederland in de top 3 van Europese landen op het gebied van verkeersveiligheid. Dit
vraagt dat het maximaal aantal verkeersdoden onder de 500 daalt en het aantal ernstig gewonden
tot onder de 10.600 (Ministerie infrastructuur en milieu, 2012). Landelijk waren er in 2016 21.400
ernstige verkeersgewonden en 629 verkeersdoden (SWOV, 2017).
In de periode van 2010 tot en met 2014 was er sprake van onderregistratie in de ongevalscijfers. Ook
was er een systeemwijziging waardoor de definitie van ernstig verkeerslachtoffer is veranderd
(SWOV, 2016). Door deze twee factoren kunnen er geen betrouwbare trendanalyses worden
gemaakt in deze periode aan de hand van de ongevalscijfers.
Om de verkeersveiligheidsdoelstelling te halen moet de rijksoverheid samenwerken met de regionale
-en lokale overheden, dus ook met de gemeente Zaanstad. De gemeente Zaanstad heeft een eigen
doelstelling opgesteld om bij te dragen aan de landelijke doelstelling. Deze doelstelling is dezelfde
doelstelling als die van de regionale overheid, namelijk de Vervoerregio Amsterdam (Stadsregio
Amsterdam, 2016). De doelstelling van de gemeente Zaanstad is: “in 2020 zijn in de gemeente
Zaanstad 25% minder ernstige verkeerslachtoffers in vergelijking met 2007” (Gemeente Zaanstad,
2011), zoals vastgesteld in het Verkeersveiligheidsplan Zaanstad 2011.
In januari 2017 heeft de gemeente Zaanstad een Raadsinformatiebrief opgesteld met daarin de stand
van zaken van het vigerende verkeersveiligheidsplan. Hierin werd het Verkeersveiligheidsplan
Zaanstad (VVP) geëvalueerd.. Daarnaast werden de trends, ontwikkelingen, subjectieve –en
objectieve verkeersveiligheid in kaart gebracht.
Dit werkplan draagt bij om de lokale -en landelijke doelstelling te behalen en bouwt voort op het VVP
2011. Het effect van een werkplan is dat er in een gemeente met een actieplan verkeersveiligheid
minder verkeersdoden zijn dan in gemeentes die dit niet hebben (Walraad, 2016). Met het actieplan
wil de gemeente Zaanstad het aantal ongevallen verminderen en de subjectieve verkeersveiligheid
vergroten. In het werkplan wordt de ambitie besproken, inzicht gegeven in de huidige -en extra
activiteiten en worden de financiën besproken.
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1 Analyse verkeersveiligheid
In dit hoofdstuk worden de trends en ontwikkelingen die effect hebben op de verkeersveiligheid
beschreven. Daarbij worden de ongevalscijfers geanalyseerd en de ambitie en focus, voor de
komende vier jaar, van de gemeente Zaanstad toegelicht.

1.1 Trends en ontwikkelingen
De (verkeers-) wereld staat niet stil. Daarom is het een noodzaak om de trends en ontwikkelingen op
het gebied van verkeer in de gaten te houden en hierop in te spelen. Deze trends worden beschreven
in het rapport Investeringsagenda Verkeersveiligheid (Stadsregio Amsterdam, 2016). De Vervoerregio
heeft deze trends van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) (SWOV,
2014). De trends die beschreven worden hebben een mate van impact op de verkeersveiligheid. Het
zijn landelijke trends die op de Metropoolregio Amsterdam (MRA) effect hebben. Aannemelijk is dat
deze trends ook effect hebben op de gemeente Zaanstad. De trends en ontwikkelingen staan in tabel
1.
Trend:
Toename van de
bevolking in de MRA/
meer woningen
Vergrijzing
Meer (brom- en snor)
fietsmobiliteit

Meer elektrische
voertuigen
Toenemende druk(te) op
het fietspad
Meer afleiding door
communicatietechnologie
Minder mobiliteit door
communicatietechnologie
Voertuigtechnologie

Aantrekkende economie
Toename ongevallen
zonder motorvoertuig

Verwacht effect:
De Nederlandse bevolking zal tot 2025 nauwelijks meer groeien, maar het inwoneraantal
in de MRA zal nog wel toenemen. Dit betekent een groei van de mobiliteit en
toenemende druk op de toch al beperkte verkeersruimte. Daarbij geldt dat bij een
grotere spreiding van woningen de mobiliteitseffecten groter zullen zijn. Zonder gerichte
maatregelen gaat een grotere mobiliteit samen met meer verkeersongevallen.
Er komen naar verhouding steeds meer senioren; deze senioren blijven langer fit en (dus)
mobiel, maar hebben een grotere kans op een ongeval en vooral een grotere kans op
(ernstig) letsel.
Fietsgebruik wordt vanuit milieu-, bereikbaarheids- en gezondheidsoverwegingen
gestimuleerd. Met name in de grotere steden zal naar verwachting de fiets- en ook de
brom- en snorfietsmobiliteit toenemen. Fietsgebruik bevordert de gezondheid en
de bereikbaarheid in de stad. Aangezien fiets- en vooral brom- en snorfietsmobiliteit
gevaarlijker is dan automobiliteit, heeft deze verandering in vervoerwijze per saldo een
negatief effect op de verkeersveiligheid.
Er komen steeds meer elektrische voertuigen. Elektrische auto’s leveren
mogelijk meer gevaar op voor fietsers en voetgangers omdat zij vooral bij lage snelheden
nauwelijks hoorbaar zijn. Dat geldt ook voor elektrische fietsen die in samenhang met hun
hogere snelheid waarschijnlijk een groter risico gaan vormen voor fietsers.
De twee bovenstaande ontwikkelingen zullen leiden tot hogere intensiteiten op de
fietspaden en tot grotere snelheidsverschillen op de fietspaden. Beide aspecten zijn
ongunstig voor de verkeersveiligheid.
Toenemend gebruik van smartphones en andere apparatuur leidt naar verwachting tot
meer afleiding bij autobestuurders, fietsers en waarschijnlijk ook voetgangers. Afleiding
verhoogt het risico op ongevallen.
De ontwikkeling van communicatietechnologie leidt mogelijk tot een toename van het
telewerken en een afname van het aantal fysieke ontmoetingen door sociale media. Dit
heeft een remmende werking op de mobiliteit.
Auto’s zullen in toenemende mate taken overnemen van de mensen, bijvoorbeeld
zelfstandig kunnen reageren op de aanwezigheid van fietsers en voetgangers. Tot 2025 is
de penetratiegraad van dergelijke voorzieningen waarschijnlijk nog laag en het effect dus
klein.
De economie in Nederland lijkt weer wat aan te trekken; de verwachtingen zijn positief.
Dit heeft een onduidelijk effect op de verkeersveiligheid. In het algemeen zijn periodes
van economische voorspoed minder goed voor de verkeersveiligheid.
Het aantal ongevallen zonder motorvoertuig neemt toe, door het aantal toenemende
eenzijdige fiets ongevallen.
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Landelijk is het aantal verkeersdoden gestegen in 2016 vergeleken met de voorgaande
jaren. Volgens verbond van verzekeraars (Verbond van Verzekeraars, 2016) en de SWOV
(SWOV, 2017) komt deze stijging vooral door minder handhaving en gebruik mobiele
telefoon. Hierbij is aandacht nodig voor bestuurders van scootmobielen, fietsongevallen
zonder motorvoertuigen, bestelauto-ongevallen, ongevallen met 80-plussers en
ongevallen op 30- en 60km/uur-wegen.
Het kabinet heeft verkeersveiligheid hoog op de agenda staan en werkt aan een nieuw
Strategisch plan
strategisch plan verkeersveiligheid (C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, 2017). Speerpunten
Rijksoverheid.
voor dit plan zijn: strategische vervoerskeuze, rijgeschiktheid en rijvaardigheid,
(on)bewust (on)veilig gedrag, verkeerssysteem en afhandeling ongevallen.
Tabel 1 Trends en verwachte effect.

Stijging landelijke ernstige
–en dodelijke
verkeerslachtoffers

Een zeer belangrijke ontwikkeling is de steeds ouder wordende en langer mobiel blijvende bevolking.
Doordat senioren langer deelnemen in het verkeer en de groei van de bevolking worden de wegen
drukker. Deze drukte wordt versterkt door de economische groei en urbanisatie naar de Randstad.
Door de extra drukte op de wegen neemt de kans op een ongeluk toe.
Bij voertuigen is ook een belangrijke trend te zien, namelijk de sterke toename van
voertuigtechnologie. Bij deze technologie worden de motorvoertuigen vaker elektrisch gemaakt,
waardoor de voertuigen slechter hoorbaar zijn. Dit is vooral in 30 km/u gebieden gevaarlijk, omdat
voetgangers de auto niet horen aankomen. Voertuigen in de toekomst gaan zeer waarschijnlijk
autonoom rijden, waarbij de verwachting is dat het nog enige tijd zal duren voordat dit op grote
schaal plaats zal vinden. Daarnaast neemt het aantal elektrische fietsen toe. Bestuurders van een
elektrische fiets rijden sneller en staan, door deze snelheid, later stil dan een normale fiets. Van de
senioren die betrokken waren bij een ongeval in 2012 zaten er 39% op een elektrische fiets (SWOV,
2014).
Verder neemt het communicatiegebruik toe wat voor afleiding zorgt in het verkeer. Inmiddels wordt
20% van de fietsongevallen veroorzaakt door smartphone gebruik (letselschade.nl, 2016). Dit
aandeel ligt bij jongeren hoger. Daarnaast hebben fietsers 40% meer kans op een ongeval bij het
gebruik van een smartphone (Stadsregio Amsterdam, 2016). Vanaf 2015 is er een stijging van het
aantal dodelijke verkeerslachtoffers. Vermoeden is dat dit komt, door het smartphone gebruik
(SWOV, 2017) en het landelijk afnemen van de handhaving inspanningen (SWOV, 2016).
Risicogroepen
Vanuit de trends en onderzoek komen de senioren, jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 en fietsers
naar voren als risicogroepen.
Senioren zijn een risicogroep, omdat zij een langere reactietijd hebben, waardoor zij later remmen
voor gevaarlijke situaties. Verder overschatten zij zichzelf (SWOV, 2015). Daarbij neemt deze groep
toe en blijven zij langer mobiel mede door de komst van de elektrische fiets. Dit is te zien in de cijfers
van 2016 toen de SWOV een monitoring deed naar de beleidsdoelstelling verkeersveiligheid van de
Rijksoverheid (SWOV, 2017). Hieruit bleek dat van de 629 verkeersdoden in 2016, 303 (48%)60+ is en
dat ongeveer de helft daarvan op een fiets zat. Van de ernstige verkeerslachtoffers was 38% 60+.
Terwijl ongeveer 24% van de bevolking in 2014 60+ was (CBS, 2016). Hoeveel dit aantal in vergelijking
is met het totale aantal fietsongevallen is niet bekend, vanwege de onderregistratie. Ook hebben
senioren een grotere kans op (blijvend)letsel, als zij betrokken raken bij een ongeluk.
Jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar vormen een risicogroep volgens Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), want in 2016 was deze leeftijdscategorie verantwoordelijk
voor 18% van de dodelijke verkeerslachtoffers (SWOV, 2017). In de gemeente Zaanstad vielen in
2015, 2016 en 2017 geen dodelijke verkeerslachtoffers in deze leeftijdscategorie. Uit onderzoek van
de SWOV blijkt dat 20% van alle fietsongevallen onder jongeren komt door het smartphone gebruik
5

(SWOV, 2016). Wel is uit onderzoek van TU Delft en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) gebleken dat bellen en muziek luisteren op de fiets niet leidt tot extra
risico op een verkeersongeval (NOS, 2018). Verder gebruik van de smartphone is niet onderzocht. De
risicogroep is onervaren en vertoont risicovol gedrag, zie figuur 1. Risicovol gedrag is
onverantwoordelijk gedrag, zoals het negeren van een rood verkeerslicht.

Figuur 1 Risicovolgedrag van jongeren (Bron: Gemeente Zaanstad).

Tot slot zijn fietsers oververtegenwoordigd in het aantal dodelijke- en ernstige verkeersslachtoffers
in 2016. In 2016 zat 30% van de dodelijke verkeerslachtoffers op een fiets (SWOV, 2017). Daarnaast
kwam 52% van de ernstige verkeerslachtoffers, die op een fiets zaten, door een ongeval zonder dat
er een motorvoertuig bij betrokken was. Door de onvolledige ongevallen registratie kan helaas geen
uitspraak worden gedaan hoe hoog dit percentage is in de gemeente Zaanstad.
Verbod mobiel gebruik
De voormalige minister van Infrastructuur en Milieu is voornemens het smartphone gebruik op de
fiets verbieden (Haegen, 2016). De huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga, gaat het verbod doorvoeren. Het verbod moet in 2019 ingaan
(Nieuwenhuis, 2017). Daarnaast zijn er ook apps in ontwikkeling die de telefoon uitzetten, of
inkomende berichten blokkeert, als de mobiel aan het verplaatsen is (Haegen, 2016).
Zaanpeiling
De Zaanpeiling is een enquête die elk jaar door de gemeente Zaanstad wordt gestuurd aan een
representatief deel van de inwoners. In deze enquête wordt ook gevraagd wat de inwoners van de
verkeersveiligheid in de gemeente vinden. Uit de Zaanpeiling blijkt dat in 2017 38% van de inwoners
tevreden is over de verkeersveiligheid. Dit was in 2014 42%. Het streven is dat meer dan 45% van de
inwoners tevreden is over de verkeersveiligheid.
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1.2 Verkeersveiligheidscijfers
De verkeersveiligheidscijfers laten zien hoeveel ongevallen, gewonden en dodelijke slachtoffers er
zijn geweest op de wegen van de Gemeente Zaanstad. Deze gegevens komen van viastat.nl die de
ongevalsgegevens haalt uit het registratieprogramma BRON van de politie. Vanaf 2008 is de politie,
die de ongevallen registreert in het programma BRON, minder gaan registeren. In 2014 hebben
verschillende partijen samen met VIA het STAR-akkoord ondertekend waarin staat dat zij de
registratie gaan verbeteren. Hierdoor wordt de data in viastat betrouwbaarder en is dus beter te
gebruiken bij verkeersveiligheidsanalyses (Verbond van Verzekeraars, 2014). Wel is per politiedistrict
afhankelijk wanneer de registratie wordt verbeterd.
Ondanks de onder registratie van de afgelopen periode kan er wel een analyse worden uitgevoerd op
de dodelijke slachtoffers en ernstige gewonden. Vanaf 2014 is de registratie weer beter en vanaf
2015 zijn de cijfers weer betrouwbaar. Overigens zijn de dodelijke verkeerslachtoffers de afgelopen
jaren wel betrouwbaar geregistreerd. De ongevallen van 2014 t/m 2017 staan in tabel 2.
Jaar:
2014
2015
2016
2017

Ongevallen:
821
865
1048
880

Betrokkenen:
919
1035
1344
1251

Slachtoffers:
127
130
144
131

Gewonden:
127
126
143
125

Doden:
0
4
1
6

Tabel 2 Overzicht ongevalscijfers 2014 t/m 2017 in de gemeente Zaanstad (Bron: viastat.nl).

In tabel 2 is te zien, dat het aantal ongevallen vanaf 2014 stijgt met 7%. Daarbij zijn er 36% meer
personen betrokken bij een verkeersongeval en 4% meer slachtoffers. Het totale aantal gewonden
ligt tussen 2014 en 2017 nagenoeg gelijk waar 2016 een uitzondering is. Er zijn wel meer ongevallen
met alleen blikschade, gezien het aantal ongevallen toeneemt en het aantal gewonden nagenoeg
gelijk blijft.
Verkeersdoden
Het aantal verkeersdoden is sinds 2014 ligt gestegen, zie tabel 3. De afgelopen tien jaar zijn er
gemiddeld genomen drie verkeersdoden per jaar in de gemeente Zaanstad. Hierbij zijn er enkele
uitschieters naar zowel boven als beneden. Deze tabel geeft ook hoeveel dodelijke slachtoffers per
jaar er op gemeentelijke wegen vielen.
Jaar:
2007
Aantal dodelijke
4
verkeerslachtoffers
Op gemeentelijke
4
wegen

2008
2

2009
5

2010
2

2011
7

2012
0

2013
2

2014
0

2015
4

2016
1

2017
6

2

3

1

7

0

1

0

4

1

3

Tabel 3 overzicht verkeersdoden tussen 2007 en 2017 in de gemeente Zaanstad1 (Bron: viastat.nl).

Doelstelling
De doelstelling die de gemeente Zaanstad heeft voor de verkeersveiligheid, ‘’in 2020 zijn in de
gemeente Zaanstad 25% minder ernstige verkeerslachtoffers in vergelijking met 2007”.
In 2010 is de definitie van ernstige verkeersslachtoffers veranderd (SWOV, 2015). Een ernstig
verkeersslachtoffer betekent nu: iemand die na een verkeersongeval in het ziekenhuis is opgenomen
1

Het betreft het gebied in de gemeente Zaanstad. Niet alle wegen binnen de gemeente zijn in eigendom van de gemeente
Zaanstad. Zo zijn er ook wegen van het Rijk, provincie en Hoogheemraadschap.
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en niet binnen 30 dagen is overleden (SWOV, 2016). Binnen de huidige registratie kan de politie niet
vaststellen of een gewonde is opgenomen in het ziekenhuis. Daarom kan Viastat geen onderscheid
maken in licht en ernstige verkeerslachtoffers. In 2007 werd dit onderscheid wel gemaakt. Om toch
een vergelijking te maken worden de licht gewonden en ernstige verkeerslachtoffers van 2007
opgeteld. Hieruit blijkt dat er in 2007 143 gewonden waren.
Vergeleken met 2007 is er in de jaren 2014 t/m 2017 een kleine daling te zien van het aantal
verkeersgewonden met 12% (143 in 2007 tegenover 125 in 2017), zie figuur 2. Gezien de doelstelling
is dit een positieve ontwikkeling.

Figuur 2 Overzicht slachtoffers en dodelijke slachtoffer (bron: viastat.nl).

Aandachtlocaties
In de gemeente Zaanstad waren in de jaren 2015, 2016 en 2017 geen locaties met meer dan 6 letsel
ongevallen (zogenaamde black spots) Wel zijn er drie aandachtlocaties, namelijk Panneroodstraat –
De Weer, Prins Bernardplein en Badhuislaan – Zuiderhoofdstraat – Padlaan, zie tabel 4. Een
aandachtlocatie is een locatie waar de afgelopen drie jaar tussen de 3 en 5 letsel ongevallen hebben
plaatsgevonden.
Stad:

Locatie:

Zaandam
Zaandam

Prins Bernard Plein
Panneroodstraat –
De Weer
Badhuislaan –
Zuiderhoofdstraat Padlaan

Krommenie

Aantal
ongevallen:
15
3

Uitsluitend Materiele
Schade ongevallen
12
1

Gewonde
ongevallen:
3
3

Dodelijke
ongevallen:
0
0

5

2

2

1

Tabel 4 Overzicht ongevallen aandachtlocaties in de periode van 2015 t/m 2017 (Bron: viastat.nl).

Op locaties waar veel verkeer rijdt is er meer kans op een ongeval. Dit is ook zo bij het Prins
Bernardplein. De afgelopen jaren zijn hier aanpassingen gerealiseerd, waardoor het verkeersplein
overzichtelijker is geworden. In de toekomst zal het Prins Bernardplein minder verkeer verwerken,
omdat de A7 tussen het plein en knooppunt Zaandam wordt afgewaardeerd met een nieuwe
aansluiting t.h.v. de Gouw. De Pannenroodstraat wordt meegenomen in het groot onderhoud van de
Kleurenbuurt. Hiermee zal ook het kruispunt met De Weer worden meegenomen. Het kruispunt
Badhuislaan – Zuiderhoofdstraat – Padlaan wordt gemonitord.
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1.3 Focus en ambitie
In de vorige paragrafen zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen uitgelicht. Deze
ontwikkelingen zijn: voertuigtechnologie neemt toe, de bevolking wordt ouder en het
communicatiegebruik in het verkeer neemt toe. Hierbij zijn de risicogroepen jongeren tussen 15 en
25 jaar, fietsers en senioren. Daarnaast verwacht de maatschappij dat de gemeentes ingrijpen in de
infrastructuur. Zoals in de trends en ontwikkelingen is beschreven is gedrag vaak oorzaak van
verkeersonveiligheid. Vaak zijn deelnemers die zich niet aan de regels houden de oorzaak van het
probleem.
De gemeente Zaanstad wil zich in de aanpak voor de komende jaren focussen op de risicogroepen en
op het gedrag van de verkeersdeelnemers. Door in te zetten op gedrag en het verminderen van de
risico’s is de verwachting dat de ongevallen afnemen en de tevredenheid over verkeersveiligheid
toeneemt. Naast het inzetten op gedrag blijft de gemeente Zaanstad investeren in infrastructuur en
waar nodig innovaties toepassen. Verder ziet de gemeente Zaanstad het smartphone gebruik tijdens
het deelnemen in het verkeer als prioriteit. Tot slot monitort de gemeente de trends en
ontwikkelingen.
De gemeente Zaanstad heeft de ambitie: in 2020 zijn in de gemeente Zaanstad 25% minder ernstige
verkeerslachtoffers in vergelijking met 2007. Dit is voortgekomen uit de doelstelling van de
Vervoerregio Amsterdam (Stadsregio Amsterdam, 2016).
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2 Huidige -en nieuwe activiteiten
In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk wat de gemeente Zaanstad nu al doet, en blijft doen, om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Deze activiteiten zijn verdeeld in de categorieën infrastructuur,
educatie, communicatie en handhaving. Bij deze thema’s wordt ook inzichtelijk wat de gemeente
Zaanstad, naast haar huidige activiteiten, extra gaat ondernemen om de verkeersveiligheid te
waarborgen en vergroten. Deze activiteiten worden in samenwerking met de Vervoerregio
Amsterdam, Veilig Verkeer Nederland, School begeleidingsdienst, Teamalert en de politie
georganiseerd. Tot slot worden nieuwe doelen gesteld, waarbij de intentie is om deze in 2020 te
behalen.

2.1 Activiteiten infrastructuur
In deze paragraaf worden de huidige –en toekomstige activiteiten op het gebied van infrastructuur in
kaart gebracht. De maatregelen op het gebied van infrastructuur richten zich op de weggebruiker van
voetganger tot vrachtwagenchauffeur.
Huidige activiteiten
Elk jaar investeert de gemeente Zaanstad in de infrastructuur. Deze investering gaat voor
grotendeels naar de herinrichting van wegen. De Vervoerregio Amsterdam geeft vaak subsidies bij
herinrichtingen en andere infrastructurele maatregelen. De projecten worden jaarlijks vastgesteld in
het Meerjarig Investering Programma (MIP). Bij het uitvoeren van een herinrichting worden de
wegen onderzocht of deze verkeersveiliger kunnen worden ingericht. Zo wordt in 2018 de
Kleurenbuurt heringericht en wordt de oversteek bij de Vermiljoenweg heringericht.
Bij de verkeerslichten in de gemeente Zaanstad worden wachttijdvoorspellers voor fietsers geplaatst
als de verkeerlichten worden vervangen. Bij bruggen wordt het brugmanagementsysteem
geïntroduceerd, waarbij de opening van een brug wordt afgestemd met het weg-, spoor- en
waterverkeer. Hierdoor verbetert de doorstroming van motorvoer –en vaartuigen, wat de
leefbaarheid in de stad ten goede komt. Het systeem combineert data uit diverse bronnen, zoals van
schepen en ov-bussen die zijn uitgerust met een ‘track-and-trace-systeem’ en van service providers,
die data over het wegverkeer delen. Daarnaast zijn er gegevens van de verkeerscentrale van de
provincie, waar wegen met camera’s worden gemonitord.
Tot slot wordt er geïnvesteerd in schoolzones, ongevalslocaties en fietsinfrastructuur. Bij al deze
investeringen wordt de infrastructuur ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig
weginrichting.
Nieuwe activiteiten
De gemeente Zaanstad gaat in 2018 meedoen met een pilot ‘’Network Safety Index (NSI)’’. Dit is een
pilot vanuit de Vervoerregio Amsterdam die ondersteund wordt door de SWOV. In deze pilot wordt
het wegennetwerk van de gemeente Zaanstad beoordeeld op basis van richtlijnen vanuit Duurzaam
Veilig, maar ook op basis van ongevalscijfers en intensiteiten. Uit deze pilot komen wegen met een
lagere score dan gemiddeld naar boven. Op deze wegen kunnen maatregelen genomen worden om
de score omhoog te krijgen. Voor wegen die een lage scoren hebben en in het MIP staan wordt
onderzocht of deze eerder worden opgepakt. Voor andere wegen kan de helft van de kosten worden
gesubsidieerd vanuit de Vervoerregio Amsterdam. De andere helft, totaal 180.000 euro, wordt vanuit
dit werkplan gefinancierd.
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Verder wordt het verkeersmanagement in de gemeente Zaanstad geoptimaliseerd. Hierbij worden
de verkeerslichten aan elkaar gekoppeld en worden de verkeerslichten vervangen door I-VRI’s. Deze
I-VRI’s zenden niet alleen naar voertuigen, maar ontvangen ook data. Hierdoor kan bijvoorbeeld de
richting waar een hulpdienst met spoed rijdt eerder groen krijgen, zodat de hulpdiensten minder
aanrijtijdverlies hebben.

2.2 Activiteiten educatie
In deze paragraaf worden de huidige –en toekomstige activiteiten op het gebied van educatie in
kaart gebracht. De maatregelen op het gebied van educatie is vooral gericht op de risicogroep
jongeren. De educatie voor scholen wordt gecoördineerd vanuit de schoolbegeleidingsdienst
Zaanstreek-Waterland (SBZW) en ondersteund door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Teamalert.
Huidige activiteiten
De onderstaande gegevens over educatie komen van de verkeerseducatiekaart (SBDZW, 2017).
Hierin staat welke voorschoolse opvang-locaties en welke basis- en middelbare scholen mee doen
aan welk educatie programma of project. De gegevens komen uit het schooljaar 2017/2018.
Voorschoolse opvang
In de gemeente Zaanstad zijn er 84 locaties voor schoolse opvang. Hiervan besteed 11% aandacht
aan het verkeer door middel van het JONGLeren project.
Basisscholen
Momenteel is er voor elk leerjaar een verkeerseducatieprogramma opgezet. Met verkeerseducatie
op basisscholen wordt de leerlingen geleerd hoe zij veilig in het verkeer kunnen deelnemen.
Daarnaast krijgen leerlingen inzicht in hoe andere weggebruikers fietsers en voetgangers
waarnemen. De gemeente Zaanstad heeft 54 basisscholen waarvan er 72% jaarlijks een schriftelijk
verkeersexamen afneemt en 75% een praktijkexamen. In totaal hebben 63% van de scholen een
praktisch en theoretisch verkeersexamen. Van de 54 basisscholen heeft 80% een verkeersmethode.
Middelbare scholen
Van de veertien middelbare scholen in de gemeente Zaanstad heeft één school een
verkeerseducatieprogramma. In totaal waren er op drie scholen in 2016-2017
verkeersveiligheidscampagnes.
Toekomstige activiteiten
De nieuwe activiteiten voor educatie van de gemeente Zaanstad zijn te verdelen in de categorieën:
senioren, basissenscholen, verkeersexamens en voortgezet onderwijs. Om extra ondersteuning te
kunnen bieden heeft de gemeente Zaanstad een geldbedrag van 11.000 euro gereserveerd.
Senioren
De trends en ontwikkelingen laten zien dat de senioren een risicogroep zijn. Om het risico te
verminderen gaat de gemeente Zaanstad vanaf 2018 jaarlijks een opfriscursus(sen) organiseren. In
deze cursus worden senioren weer ‘opgefrist’ over het huidige verkeer en de verkeersregels. Deze
cursus zal vanuit de Vervoerregio Amsterdam in samenwerking met VVN georganiseerd worden.
Ambitie: Vanaf 2018 zijn er jaarlijks drie opfriscursussen voor senioren in de gemeente Zaanstad.
Voor senioren worden vanaf 2018 jaarlijks fietsvaardigheidscursussen georganiseerd voor fiets en ebikes. In deze cursus kunnen senioren oefenen om een e-bike of fiets goed te besturen. Zij krijgen
uitleg over de fiets en worden bewust gemaakt van de gevaren in het verkeer. Deze cursus zal in
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samenwerking met VVN georganiseerd worden. Doordat er opfris -en fietsvaardigheid cursussen
worden georganiseerd richt de educatie zich ook senioren.
Ambitie: Vanaf 2018 zijn er jaarlijks drie fietsvaardigheidscursussen voor senioren in de gemeente
Zaanstad.
Basisscholen
Niet alle basisscholen bieden (elk jaar) een verkeerseducatieprogramma aan. De gemeente Zaanstad
gaat samen met de schoolbegeleidingsdienst zich inzetten om meer verkeerseducatie op
basisscholen te krijgen. Momenteel heeft 80% van de basisscholen een verkeerseducatieprogramma.
Ambitie: In 2020 wordt in de gemeente Zaanstad op 90% van de basisscholen voor elk leerjaar een
verkeerseducatieprogramma aangeboden.
Verkeersexamens
De gemeente Zaanstad wil het aantal basisscholen dat een verkeersexamen aanbiedt verhogen. Met
dit examen worden de leerlingen getoetst op hun kennis van het verkeer. Momenteel heeft 63% van
de basisscholen zowel praktisch als theoretisch verkeersexamen.
Ambitie: In 2020 wordt op 90% van de basisscholen in de gemeente Zaanstad een verkeersexamen
gegeven.
Voortgezet onderwijs
Het aan middelbare scholieren aanbieden van verkeerseducatie is (erg) lastig. Dit komt, doordat zij
niet verplicht zijn het te geven, het niet in hun leerprogramma past waardoor het extra tijd kost en
de scholen hebben de indruk dat het geld kost. Het is wel van belang dat jongeren op het voortgezet
onderwijs in aanraking komen met verkeersveiligheid, omdat leerlingen een verhoogd risico hebben
op een verkeersongeval. Daarom zet de gemeente Zaanstad samen met VVN en SBDZW zich de
komende jaren in om het percentage van de verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs te
verhogen. Momenteel heeft 7% van het voortgezet onderwijs verkeerseducatie.
Ambitie: in 2020 doet 25% van het voortgezet onderwijs aan verkeerseducatie.
Beginnende bestuurders

Beginnende bestuurders zijn relatief vaak betrokken bij (ernstige) ongevallen. Personen in de
leeftijd 18-24 jaar hebben een ruim vier keer zo grote ongevalskans. Het huidige pakket aan
maatregelen (de huidige rijopleiding, het rijexamen en het beginnersrijbewijs) lijkt geen effect te
hebben op de verkeersveiligheid (SWOV, 2008). In Vlaanderen is daarom voor beginnend
bestuurders een verplichte rijvaardigheidscursus in het leven geroepen. Een ieder die zijn rijbewijs
gehaald heeft is verplicht om binnen negen maanden deze cursus te volgen. Het niet volgen kan
leiden tot een hoge boete. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het in België niet verplicht is om
rijlessen te volgen bij een officiële rijschool. Kennissen of familieleden mogen de vaardigheden
overbrengen, mits zij een cursus hebben gevolgd.
Ondanks het grote verschil tussen Vlaanderen en Nederland qua rijopleiding, is de ongevalskans voor
beginnend bestuurders hoog. Zaanstad heeft dan ook de intentie om net als in Vlaanderen
beginnend bestuurders verplicht te laten terugkomen voor een rijvaardigheidscursus. Sterker nog,
Zaanstad is een voorstander van het invoeren van een verplichte periodieke rijvaardigheidscursus
voor elke rijbewijshouder. Zolang er landelijk geen wetgeving is die deze rijvaardigheidscursus
verplicht stelt, is het helaas niet mogelijk om (beginnend) bestuurders te verplichten deze
rijvaardigheidscursus te laten volgen. Zaanstad wil wel de mogelijkheid aanbieden aan beginnend
bestuurders om een rijvaardigheidscursus te volgen. Ervan uitgaande dat er vanaf 2019 één keer in
de maand 30 deelnemers zijn voor een rijvaardigheidscursus is de volgende ambitie opgesteld:
Ambitie: Vanaf 2019 zet de gemeente Zaanstad in op rijvaardigheidscursussen voor beginnende
bestuurders.
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2.3 Activiteiten communicatie
In deze paragraaf worden de huidige –en toekomstige activiteiten op het gebied van campagnes in
kaart gebracht. De doelgroep van campagnes verschilt per campagne. De campagnes wordt
gecoördineerd en volledig gesubsidieerd vanuit de Vervoerregio Amsterdam.

Huidige communicatie
De gemeente Zaanstad deed mee aan vijf campagnes in 2017. Deze worden vanuit de Vervoerregio
Amsterdam gecoördineerd. De gemeente Zaanstad faciliteert waar mogelijk. De campagnes zijn:
snelheidscampagnes, fietsmodus, spaakbeknelling, de scholen zijn weer begonnen en fietsverlichting.
1. Snelheidscampagnes
Deze campagnes zijn gericht op de automobilist in 30 km/u en 50 km/u gebieden. De toegestane
snelheid wordt met posters en borden aangegeven, zodat automobilisten op deze toegestane
snelheid worden geattendeerd. Naast deze activiteiten was er een remwegdemonstratie voor
basisschool leerlingen en andere geïnteresseerden.
2. Fietsmodus
De fietsmodus is een app die gebruikt kan worden tijdens het fietsen. Met de app worden jongeren
beloond als zij hun smartphone niet gebruiken tijdens het fietsen. De app checkt of de smartphone
wordt gebruikt tijdens het fietsen. Als de smartphone niet wordt gebruikt tijdens het fietsen, dan
worden er punten gespaard waarmee maandelijks prijzen te winnen zijn. Door zelf het gewenste
gedrag te ervaren, kan de houding en het bewustzijn van jongeren worden beïnvloed. Deze
campagne is in 2017 voor het laatst uitgevoerd, vanwege te weinig downloads van de app. Deze
campagne wordt (in deze vorm) niet herhaald.
3. Spaakbeknelling
Bij deze campagne worden de ouders van jonge kinderen (0 tot 5 jaar) van spaakbeknelling bewust
gemaakt. Bij spaakbeknelling komen de voeten van kinderen die achterop de fiets zitten tussen de
spaken. De campagne wordt voornamelijk bij kinderopvangen en basisscholen gegeven.
4. Scholen zijn weer begonnen
De scholen zijn weer begonnen is een campagne die elke weggebruiker attendeert, dat de scholen
weer zijn begonnen. De campagne wordt met spandoeken en reclame borden langs de weg kenbaar
gemaakt. Doordat leerlingen weer naar school gaan kan het op bepaalde momenten en routes
drukker zijn en moet men rekening houden met kinderen. Deze campagne richt zich ook op de
leerlingen. Zo kunnen leerlingen, als zij naar een nieuwe school gaan, hun nieuwe route oefenen.
5. Fietsverlichting
De fietsverlichtingscampagne wordt altijd in het najaar uitgevoerd. Deze campagne wordt met
borden en posters bij voorzieningen waar veel fietsers komen kenbaar gemaakt. Daarbij worden er
acties gehouden waar fietsers met voldoende verlichting worden beloond. Zo wordt het goed gedrag
extra beloond. Dit wordt in samenwerking met Teamalert georganiseerd. De politie handhaaft in de
maanden november, december en januari extra op verlichting.
Naast deze verkeersveiligheidscampagnes zet de gemeente Zaanstad zich actief in voor de veiligheid
rondom bruggen. Deze campagne richt zich voornamelijk op het negeren van het rode licht.
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Nieuwe Communicatie
De campagnes worden georganiseerd, vanuit de Vervoerregio Amsterdam. De gemeente Zaanstad
ondersteunt de Vervoerregio waar mogelijk. Om mogelijke extra ondersteuning te bieden heeft de
gemeente Zaanstad een bedrag van 39.000 euro gereserveerd. Hiervan worden ook eigen
verkeersveiligheidscampagnes van gefinancierd. De campagnes die gemeente Zaanstad ondersteunt
voor het 2018 staan in bijlage 1. Op het gebied van campagnes heeft de gemeente Zaanstad de
volgende ambities:
0 tot 4 jaar
Op deze leeftijd worden ouders aangesproken hoe zij hun kinderen veilig in het verkeer kunnen laten
deelnemen. Voorbeeld hiervan is de spaakbeknellingactie. Verder verspreid de gemeente met
maatschappelijke partners informatiefolders op plekken waar ouders komen met kinderen in deze
doelgroep. In deze folders worden ouders bewust gemaakt van het belang om een kind zo vroeg
mogelijk te leren over het deelnemen in het verkeer.
Ambitie: Tussen 2018 en 2020 zet de gemeente Zaanstad in op bewustwording van ouders met
kinderen van 0 – 4 jaar.
Halen en brengen
Rond de begintijd en eindtijd van een basisschool is het altijd erg druk bij basisscholen. Dit kan
chaotisch overkomen, waardoor een schoolomgeving door kinderen en hun ouders als
verkeersonveilig kan worden ervaren. Vaak ligt het probleem bij het gedrag van ouders en leerlingen.
Schoolbesturen zijn hier in eerste instantie verantwoordelijk voor. Als zij het probleem blijft, na de
inzet van schoolbesturen, kan de gemeente Zaanstad in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland
( VVN) en schoolbesturen een campagne houden om het halen en brengen van kinderen bij
basisscholen veiliger te krijgen. Ambitie: tussen 2018 en 2020 heeft de gemeente Zaanstad
minimaal één keer ingezet op het gedrag van ouders bij het halen en brengen van hun kinderen.
Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs is nog moeilijk te bereiken voor verkeersprojecten. Dit komt, doordat zij
niet verplicht zijn het te geven, het niet in hun leerprogramma past, het de scholen tijd kost en de
scholen van mening zijn dat het geld kost. Het is echter wel van belang dat jongeren op het
voortgezet onderwijs in aanraking komen met verkeersveiligheid, omdat leerlingen een verhoogd
risico hebben op een verkeersongeval. Daarom zet de gemeente Zaanstad samen met VVN en de
SBDZW zich de komende jaren in om het percentage van de verkeerscampagnes op het voortgezet
onderwijs te verhogen.
Ambitie: in 2020 doet 25% van het voortgezet onderwijs jaarlijks een verkeerscampagne.
Aantal campagnes
De gemeente Zaanstad doet nu mee aan vijf regionale -en landelijke campagnes. Aangezien veel
ongevallen komen door gedrag wil de gemeente Zaanstad meer inzetten op gedragsbeïnvloeding.
Daarvoor zijn de volgende opties beschikbaar: BOB, super belangrijk, scholen zijn weer begonnen,
aandacht op de weg, etc. Het aantal campagnes waaraan de gemeente Zaanstad meedoet wordt
jaarlijks vastgesteld.
Ambitie: Vanaf 2018 ondersteunt de gemeente Zaanstad zes verkeersveiligheidscampagnes per
jaar.
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2.4 Activiteiten handhaving
Huidige activiteiten
De politie handhaaft op de verkeersovertredingen. Het is niet bekend in welke mate dit gebeurt,
aangezien de politie geen jaarverslag maakt op het gebied van verkeer. Wel worden de conceptverkeersbesluiten getoetst en zitten de politie en de gemeente bij het driehoeksoverleg.
Naast de handhaving door de politie wordt er gehandhaafd door de gemeentelijke buitengewoon
opsporingsambtenaar (Boa). Zij handhaven op stilstaand verkeer, gesloten verklaringen en op
verboden, zoals met een personenauto op het fietspad rijden. De Boa’s kunnen de politie
ondersteunen tijdens verkeerscontroles, maar mogen ook zelf controles uitvoeren zolang het binnen
hun bevoegdheden past.
Nieuwe activiteiten
Het Centrale Verwerking van het Openbaar Ministerie (CVOM)2 gaat de mogelijkheden verkennen
om de verkeershandhaving te verbeteren. Zij gaan inzet van de basisteams, Boa’s en flitspalen
verbeteren en vaker inzetten. De verbetering geldt ook voor het handhaven in 30 km zones. Dit heeft
als gevolg dat er vaker wordt gehandhaafd. Verwacht wordt dat in 2018 de eerste verbeteringen
zichtbaar zijn.
Ambitie: vanaf 2020 zijn er minder snelheidsovertredingen.

2.5 Activiteiten participatie
Huidige activiteiten
Met infrastructurele maatregelen worden de bewoners actief betrokken, zodat zij input kunnen
leveren voor de maatregelen. Dit wordt nu gedaan met bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten.
Verder geven inwoners van de gemeente Zaanstad verkeersonveilige situaties door aan de gemeente
Zaanstad. De gemeente Zaanstad verzamelt deze situaties en analyseert deze. Als blijkt dat een
kleine infrastructurele maatregel, zoals een drempel, de verkeersveiligheid verbeterd kan dit worden
aangelegd. Deze kleine infrastructurele maatregelen worden vanuit dit werkplan gefinancierd en
staat per jaar 90.000 euro voor begroot.
Nieuwe activiteiten
De gemeente Zaanstad streeft naar een hogere tevredenheid van inwoners over de
verkeersveiligheid. Dit wordt gemonitord aan de hand van vragen in de Zaanpeiling. Aan de hand van
deze uitkomsten wil de gemeente Zaanstad in gesprek met bewoners om te zoeken naar
oplossingsrichtingen.
Ambitie: In 2020 is 45% van de inwoners tevreden over de verkeersveiligheid.

2

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie is het expertisecentrum over verkeer en vervoer van het OM. Het
parket geeft adviezen over wet- en regelgeving op verkeersgebied aan andere onderdelen van het OM, justitie en de politie.
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3 Begroting
De begroting voor verkeersveiligheid is opgebouwd uit subsidie vanuit de Vervoerregio Amsterdam
en eigen middelen. De educatie en het merendeel van de campagnes worden vanuit de Vervoerregio
Amsterdam gefinancierd en georganiseerd. Deze activiteiten worden uitgerold over de gehele
Vervoerregio.
Aandeel Vervoerregio Amsterdam
De subsidies vanuit de Vervoerregio Amsterdam worden jaarlijks vastgesteld op basis van een
meerjarenbegroting voor vier jaar. Voor het opstellen van de meerjarenbegroting dient de gemeente
Zaanstad projecten aan te leveren. De begroting van 2018 tot 2021 staat in figuur 3.

Figuur 3 Overzicht subsidies Vervoerregio Amsterdam. De generieke maatregelen zijn verkeerseducatie
en campagnes die georganiseerd worden vanuit de VRA (Bron: Investeringsagenda Verkeersveiligheid).
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Aandeel Gemeente Zaanstad
Vanuit de gemeente Zaanstad is er voor 2018 t/m 2020 € 500.000 beschikbaar voor
verkeersveiligheid. Dit bedrag is verdeeld in de categorieën: infrastructuur, campagnes en educatie,
zie tabel 6. Vanaf 2018 is er voor campagnes ruimte gereserveerd om eventuele ondersteuning te
bieden en voor een eigen eenmalige actie. Voor educatie is er ruimte gereserveerd voor eventuele
extra ondersteuning.
Maatregel
Infrastructuur
Kleine maatregelen n.a.v. NSI schouw
Kleine infrastructurele maatregelen

2018

2019

2020

Totaal:

€0
€ 90.000

€ 90.000
€ 90.000

€ 90.000
€ 90.000

€ 180.000
€ 270.000

Campagnes
Ondersteuning
Eénmalige acties

€ 10.000
€ 3.000

€ 10.000
€ 3.000

€ 10.000
€ 3.000

€ 30.000
€ 9.000

Educatie
Ondersteuning

€ 4.000

€ 4.000

€ 3.000

€ 11.000

Totaal:

€ 107.000

€ 197.000

€ 196.000

€ 500.000

Tabel 5 Overzicht verkeersveiligheidsbudget gemeente Zaanstad.
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Bijlage 1 Overzicht campagnes VRA
Maand
Maart

April

Onderwerp
Kinderen in het verkeer
KinderVerkeersweek
Spaakbeknellingen
Op voeten en fietsen naar school

Combinatie educatie
Ja
Ja

Snelheid
Theorie opfriscursus

Ja

Mei

PrVE en schoolroutes VO

Ja

Juni

Mobieltje 2 flight
Campagnefabriek
Dode hoek

e

Ja
Ja

Juli

Bob

Augustus

Senioren in het verkeer
Praktijklessen opfris/scooter/e-bike

Ja

De scholen zijn weer begonnen
Koppeling met lopen/fietsen?

Ja

September

Doelgroep
4-12 en ouders

Automobilisten
Senioren

VO
VO
BO
Automobilisten
Senioren

Automobilisten
4-12 en ouders

Oktober

Fietsverlichting

Fietsers

November

Mobieltje derde flight

16-30

December

Bob

Automobilisten

Tabel 6 Overzicht verkeerscampagnes die de gemeente Zaanstad ondersteunt.
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