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1. Onderwerp 

 
Actieprogramma Verkeersveiligheid Holland 
Rijnland 2017 - 2019 
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang 1. Gedragsbeïnvloeding van verkeers-
deelnemers is effectief en efficiënt, 
wanneer dit regionaal wordt opgepakt.  

2. Een bestuurlijk vastgesteld regionaal 
Actieprogramma is een voorwaarde voor 
het verkrijgen van subsidie voor de 
projecten uit het Actieprogramma 
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5. Advies PHO  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Instemmen met en positief adviseren aan het DB 
over het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017 
– 2019. Dit plan beschrijft de activiteiten op het 
gebied van gedragsbeïnvloeding van 
verkeersdeelnemers voor de jaren 2017-2019. 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 



 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

  Structureel/incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Subsidieregeling Mobiliteit 2017 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Auteur:        Edwin van Staveren 
Organisatie:        Holland Rijnland    
    

 
Onderwerp: Actieprogramma Verkeersveiligheid Holland Rijnland 2017 - 2019 
 

 
Beslispunten: 

1. Het DB positief te adviseren over het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017-
2019 

2. Als financiering jaarlijks uit te gaan van €345.200,- provinciale subsidie en  
€128.000 kosten voor de regio. Daarnaast verstrekt de provincie nog 100% 
subsidie voor de kosten van twee regionale projectleiders (€50.000 per 
projectleider). 
 

Inleiding: 
Het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016 van Holland Rijnland loopt dit jaar af. 
Dit Actieprogramma geeft de activiteiten van Holland Rijnland op het gebied van 
gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers weer voor de jaren 2014-2016, inclusief 
een meerjarenbegroting. 
Het ligt voor de hand om deze activiteiten te continueren voor de jaren 2017 tot en met 
2019, omdat regionale aanpak van de verkeersveiligheid effectief en efficiënt is. Een 
regionale aanpak betekent immers dat de regio volledig de coördinatie van de uitvoering 
voor zijn rekening neemt, zonder de gemeenten ermee te belasten. Daarom is een nieuw 
Actieprogramma tot stand gekomen.  
 
Beleidskader 
Het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan van Holland Rijnland schrijft voor dat de aanpak 
op het gebied van gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers uitgewerkt wordt in een 
zogenaamd Meerjarenplan of Actieprogramma Verkeersveiligheid.  
 
Rol Holland Rijnland bij het Actieprogramma 
Holland Rijnland verstrekt op grond van het Actieprogramma opdracht aan uitvoerders. 
Deze opdrachtverstrekking leidt tot een efficiencyvoordeel voor de gemeenten: ze hoeven 
zelf geen coördinatie te doen zoals bijvoorbeeld het verstrekken van opdrachten of 
aanvragen van subsidies. 
 
Ook vervult Holland Rijnland ten aanzien van het Actieprogramma een platformfunctie: in 
de vergaderingen van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) vindt een 
bespreking plaats van de voortgang van de projecten.   

Vergadering: PHO Leefomgeving 
Datum: 28 september 2016 
Tijd:  
Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

Tevens verwacht de provincie van regio’s dat zij een coördinerende/aanjagende rol op 
zich nemen bij de aanpak van gedragsbeïnvloeding. Met het Actieprogramma vult 
Holland Rijnland deze rol in.  
 
Beoogd effect: 
Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid, via een regionale 
gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers in alle leeftijdsgroepen. 
 
Argumenten:  
 
1.1. Dankzij het Actieprogramma is er sprake van een regionale aanpak van 
gedragsbeïnvloeding 
Op regionale schaal is gedragsbeïnvloeding efficiënter en effectiever dan op lokale 
schaal. Het Actieprogramma beoogt te komen tot deze meer effectieve regionale in plaats 
van lokale aanpak van de gedragsbeïnvloeding. Holland Rijnland heeft hierbij vooral een 
coördinerende rol en treedt op als opdrachtgever naar uitvoerende partijen. 
 
1.2. Het Actieprogramma geeft aan gedragsbeïnvloedende projecten en activiteiten een 
meer structureel ofwel continue karakter (3 jaar) in plaats van een jaarlijks karakter  
Een structureel karakter geeft meer zekerheid aan de uitvoerders van 
gedragsbeïnvloedende activiteiten en leidt tot meer effectiviteit. 
 
1.3. Dankzij een bestuurlijk vastgesteld Actieprogramma kan subsidie voor de activiteiten 
verkregen worden 
Bij de Provincie Zuid-Holland kan in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit 2017 
subsidie (50-75%) voor de activiteiten worden verkregen. Het bestuurlijk vaststellen van 
een regionaal meerjarenplan of -visie is vereist om in aanmerking te komen voor gelden 
uit deze regeling. 
 
2.1. Aan iedere euro die Holland Rijnland aan het project besteedt, draagt de provincie 
gemiddeld 2,5 euro bij 
Aan iedere euro die Holland Rijnland aan het project besteedt, draagt de provincie 
gemiddeld 2,5 euro bij. De subsidiepercentages zijn 50%, 75% of 100%. De provincie 
heeft dit geld voor Holland Rijnland reeds gereserveerd.   

 
Kanttekeningen/risico’s: 
In het programma is de grootste aandacht voor educatie voor 4-12-jarigen, ofwel het 
programma School op Seef. Reden is dat met dit programma het bereik van de doelgroep 
het hoogst is, veel hoger dan bijvoorbeeld bij de programma’s voor Ouderen of Jonge 
bestuurders. Bij Jonge Bestuurders speelt bovendien dat deze projecten vaak bekostigd 
worden door het ROV of door de gemeenten zelf.   
 
Financiën:  
Voor de projecten komen de jaarlijkse kosten op €473.200 voor zowel 2017, 2018 als 
2019. Elk jaar wordt €345.200 terugontvangen als subsidie uit Subsidieregeling Mobiliteit. 
Er komt feitelijk €128.000 per jaar ten laste van Holland Rijnland. Dit bedrag is 
gereserveerd op de begroting van Holland Rijnland. Verder verstrekt de provincie 100% 
subsidie voor de kosten van twee regionaal projectleiders (€50.000 per projectleider). 



 

 
Communicatie: 
1. Het vastgestelde Actieprogramma zal aangeboden worden aan de provincie ter 

verkrijging van subsidie in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit 2017, 
onderdeel Gedragsbeïnvloeding 

2. Via de overlegstructuur van de RPV zal een paar keer per jaar met de gemeenten, 
uitvoerders etc. overlegd worden over de voortgang van de projecten uit het 
Actieprogramma. 
 

Evaluatie: 
In het Actieprogramma is de evaluatie opgenomen van het Actieprogramma 2014-2016. 
Het Actieprogramma 2017-2019 zal aan het eind van haar tijdshorizon geëvalueerd 
worden.  

 
Bijlagen: 

1. Actieprogramma 
2. Begroting 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


