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9RRUZRRUG
8WUHFKW����PHL�����. Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat
installeert het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht.
In mei 2004 viert het ROV-Utrecht haar vijftienjarig bestaan met een
landelijk congres over permanente verkeerseducatie. Dan is waarschijnlijk
ook bekend of er nog een vierde lustrum komt. Immers, het
Decentralisatieakkoord Verkeersveiligheid eindigt op 31 december 2004.
Provincie, Bestuur Regio Utrecht en gemeenten zullen met elkaar moeten
bepalen op welke wijze gedragsbeïnvloedende activiteiten na 2004
uitgevoerd gaan worden. Dat het komende decennium fors wordt gewerkt aan
verkeersveiligheid lijkt geen discussie. Zowel in het Regionaal Verkeers-
en Vervoersplan van het BRU als in het Strategisch Mobiliteitsplan van de
provincie staan stevige ambities op dit terrein. Ambities die veel verder gaan
dan, op financiële gronden, ongunstige bijstelling van de landelijke
verkeersveiligheidsdoelstelling. Provincie en BRU nemen hun
verantwoordelijkheid. Het ROV-Utrecht draagt daaraan met veel
enthousiasme bij, met campagnes, kennis, materiaal en geld.
De prioriteit ligt bij samenwerking. Samenwerking tussen gemeenten,
BRU, provincie en ROV. Veelbelovende stappen op het gebied van
verkeersveiligheid zijn eind 2003 al gezet door gewest Eemland. Samen
met het ROV gaan de zeven gemeenten een verkeersveiligheidsprogramma
formuleren. Kern ligt daarbij op de gezamenlijke uitvoering van verkeers-
veiligheidsactiviteiten. Een voorbeeld dat navolging verdient en dat we daarom
vanuit het ROV ook van harte ondersteunen.
U en ik zijn het er over eens dat iedere dode en elke gewonde er één teveel is,
daarom geldt ook voor 2004: 6DPHQ�ZHUNHQ�DDQ�YHUNHHUVYHLOLJKHLG�

Dr. Ger Mik
Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht
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Met het werkplan 2003 is een stap gezet naar een programmatische beschrijving van acti-
viteiten die door het ROV-Utrecht worden geïnitieerd en uitgevoerd. De eerste resultaten
daarvan zijn positief te noemen. Meer dan voorheen proberen we in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen, kansen aan te grijpen en te reageren op de actualiteit. Kortom het ROV-
Utrecht opereert flexibeler. Deze ingezette lijn is dan ook terug te vinden in het werkplan
2004. Op vier werkgebieden is in het verlengde van 2003 gekozen voor een programmati-
sche aanpak. Daarbij staat de uitvoering centraal; plannen zijn er immers al voldoende.

Het werken met programmacommissies per beleidsitem is niet geworden wat we er van
hadden verwacht, ondanks het enthousiasme van een aantal gemeentelijke bestuurders.
Uit contacten met gemeenten is wel nadrukkelijk gebleken dat de (praktische) ondersteu-
nende en faciliterende functie van het ROV-secretariaat versterkt moet worden. Samen met
gemeentelijke bestuurders zullen we in 2004 zoeken naar wegen om dit te bereiken.

In 2004 worden de hoofdlijnen uit 2003 voortgezet. Dat betekent vooral aandacht voor
ondersteuning en facilitering van gemeenten bij de uitvoering van hun verkeersveiligheids-
beleid en een nadrukkelijk accent voor de verschillende facetten van permanente verkeerse-
ducatie. Het succesvolle project Utrechts Verkeersveiligheidslabel wordt uitgebouwd.

Een voortzetting van in gang gezette ontwikkelingen leidt er toe dat we ook in het werkplan
2004 volstaan met het aangeven van de grote lijnen voor vier belangrijkste items:� permanente verkeerseducatie;� voorlichting aan weggebruikers;� informatie en ondersteuning gemeenten;� verkeershandhaving.
Binnen elk van die items wordt helder gemaakt naar welke eindsituatie we toewerken en
welke activiteiten daarvoor in 2004 noodzakelijk zijn.

.HUQWDDN�529�8WUHFKW
Het ROV-Utrecht heeft als kerntaak het bevorderen en coördineren van een geïntegreerde
systematische en planmatige aanpak van de verkeersonveiligheid in de provincie. Specifiek
betekent dit:� De horizontale en verticale coördinatie tussen overheden en particuliere organisa-

ties;� Het stimuleren en ondersteunen van de verkeersveiligheidsaanpak door genoemde
instanties;� Het adviseren over de juiste aanpak van de verkeersonveiligheid;� Het initiëren van nieuwe ontwikkelingen.

Over de hoofdlijnen van de systematische en planmatige aanpak wordt besloten door de
bestuurscommissie. In gezamenlijk overleg wordt een werkplan opgesteld. Dit werkplan
wordt vervolgens door het bestuur van de provincie goedgekeurd.

:HUNZLM]H
Het ROV-Utrecht richt zich vooral op gemeenten. De afstand tussen gemeenten en wegge-
bruikers is het minst groot omdat de gemeenten de overheidslaag zijn waar burgers het
eerst contact zoeken over verkeerveiligheidsaangelegenheden. Gemeenten hebben meer
dan provincies en rijk de mogelijkheid hun inwoners te bereiken met educatie en voorlich-
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ting. Het ROV-Utrecht ondersteunt gemeenten in de uitvoering van hun verkeersveiligheids-
beleid. Daarbij wordt nadrukkelijk ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

6DPHQVWHOOLQJ�529�8WUHFKW
Het ROV-Utrecht is gebaseerd op een breed regionaal draagvlak. Het ROV-Utrecht bestaat
uit de provincie en gemeenten, die via de twee samenwerkingsverbanden Bestuur Regio
Utrecht en het gewest Eemland zijn vertegenwoordigd. Ook de politie, het Openbaar Minis-
terie en organisaties zoals 3VO, de Kamer van Koophandel, de Fietsersbond en het CBR
maken deel uit van het ROV. Het ROV-Utrecht staat onder voorzitterschap van de gedepu-
teerde Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Utrecht.

Het dagelijks bestuur van het ROV-Utrecht bestaat uit de gedeputeerde Wegen, Verkeer en
Vervoer als voorzitter, en vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de gemeenten (via
de twee samenwerkingsverbanden) en Rijkswaterstaat directie Utrecht.

6HFUHWDULDDW
Het ROV-Utrecht beschikt over een zelfstandig functionerend secretariaat. Het secretariaat
heeft als belangrijkste taak de uitvoering van de activiteiten die in dit werkplan zijn opge-
nomen. Dat betekent dat het secretariaat activiteiten ter verbetering van de verkeersveilig-
heid initieert, stimuleert en coördineert. Duidelijk is dat gemeenten daarin het speerpunt
vormen. Het ROV-secretariaat fungeert voor hen als aanspreekpunt.
Het secretariaat staat onder verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie. Ten opzichte
van de afzonderlijke deelnemende instanties en organisaties in het regionaal orgaan nemen
de medewerkers van het secretariaat een onafhankelijke positie in.



3

:HUNSODQ������529�8WUHFKW

,, 3HUPDQHQWH�YHUNHHUVHGXFDWLH
De gezamenlijke regionale organen voor de verkeersveiligheid hebben in een rapport1 aan-
geven welke aangrijpingspunten zij de komende jaren gestalte willen geven om tot een
goede uitvoering van verkeerseducatie te komen. Permanente verkeerseducatie wordt in dit
rapport omschreven als een geheel van samenhangende en opeenvolgende activiteiten die
leiden tot het aanleren en behouden van een veilig verkeersgedrag. Drie voorwaarden zijn
daarvoor van belang. Verkeersdeelnemers moeten weten welk gedrag van ze verwacht
wordt in bepaalde verkeerssituaties (kennen). Daarbij is het uiteraard van belang dat ze
fysiek en intellectueel in staat zijn dat gedrag uit te voeren (kunnen). De derde voorwaarde
is dat verkeersdeelnemers voldoende gemotiveerd zijn om dat veilige verkeersgedrag ook te
vertonen (willen).
Het samenhangende en opeenvolgende karakter van permanente verkeerseducatie heeft te
maken met leeftijdsgebonden ontwikkelingen en met de vervoerswijze van verkeersdeelne-
mers. Om die reden worden bij permanente verkeerseducatie zes doelgroepen onderschei-
den:
� 0 tot 4 jaar;
� 4 tot 12 jaar;
� 12 tot 16 jaar;
� beginnende bestuurders (16 tot 25 jaar);
� rijbewijsbezitters (25 tot 60 jaar);
� ouderen vanaf 60 jaar.
Regionale organen werken gezamenlijk activiteiten uit voor een van de doelgroepen. Het
ROV-Utrecht werkt samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
activiteiten uit voor de doelgroep 0 tot 4 jaar. Het ROV-Utrecht maakt vervolgens weer
gebruik van de uitwerkingen die door andere regionale organen zijn vervaardigd. Voor deze
samenwerking reserveert het ROV-Utrecht in 2004  10.000.

In 2004 concentreert het ROV-Utrecht zich bij permanente verkeerseducatie op vier onder-
werpen:
� Voortrekkersrol samen met het ROVL voor de doelgroep 0 tot 4 jaar;
� Utrechts Verkeersveiligheidslabel;
� Verkeerseducatie Jongeren;
� Stimulering van rijvaardigheidsritten voor ouderen.

��WRW���MDULJHQ
In 2003 is in twee gemeenten (Amersfoort en Soest) in opdracht van de regionale organen
verkeersveiligheid Utrecht en Limburg een pilotproject uitgevoerd. In deze pilots is ervaring
opgedaan met nieuwe activiteiten voor de doelgroep 0 tot 4-jarigen voor gemeenten en
instellingen. Centraal daarbij staat de bewustwording van ouders en verzorgers van hun rol
in de verkeersopvoeding. Daarbij is ook aandacht voor het gebruik van beveiligingsmidde-
len. De opbrengst van de pilots is een draaiboek voor de invoering van gemeentelijk beleid,
rekening houdend met de lokale situatie en de inrichting van de ondersteuningsstructuren.
In 2004 zal in een aantal Utrechtse gemeenten ervaring worden opgedaan met het draai-
boek. Tevens zal een aantal materialen worden ontwikkeld dat projecten voor deze doel-
groep (de 0-4 jarigen zelf, maar ook ouders en verzorgers) kan ondersteunen.
Voor de uitvoering van dit project wordt een bedrag van  15.000 gereserveerd.

                                                     
1 1DDU�HHQ�VXFFHVYROOH�LQYRHULQJ�YDQ�SHUPDQHQWH�YHUNHHUVHGXFDWLH��XLWJDQJVSXQWHQ�YRRU�EHOHLG��JH�
]DPHQOLMNH�UHJLRQDOH�HQ�SURYLQFLDOH�RUJDQHQ�YRRU�GH�YHUNHHUVYHLOLJKHLG�������
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In 2002 is gestart met het invoeren van het Utrechts Verkeersveiligheidslabel (UVL). Het
UVL is een keurmerk voor basisscholen die verkeerseducatie een volwaardige plaats hebben
gegeven in het onderwijsprogramma. Vlak voor de zomer 2003 is het eerste label uitgereikt
aan de Agnesschool in IJsselstein. Op dat moment hadden zo’n vijftien basisscholen aange-
geven ook te willen werken aan het verkrijgen van het label. Het succesvolle project wordt
in 2004 voortgezet met de ambitie dat aan het eind van het werkplanjaar 25% van de
Utrechtse basisscholen een label heeft of bezig is met het verkrijgen ervan. Alle gemeenten
zijn bij aanvang van 2004 bekend met het UVL en weten wat hun bijdrage hieraan kan zijn.
Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten en organisaties als 3VO (verkeersouders).
Het Utrechts Verkeersveiligheidslabel is een uiterlijke waardering voor een geleverde kwali-
teitsverbetering op het gebied van verkeerseducatie. Bij de kwaliteitsverbetering gaat het
om de volgende onderdelen:� de schoolorganisatie� verkeerslessen� verkeerseducatieprojecten� de praktische verkeersproef� een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school-thuisroutes� de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie
Voor de functie van projectleider is een contract gesloten met het Educatief Dienstverle-
ningsinstituut Midden-Nederland (EDI) dat een looptijd heeft tot aan de zomervakantie
2004. In deze periode moet een zelfstandig draaiende organisatie zijn opgezet.
De kosten in het werkplanjaar 2004 worden geraamd op  140.000.

9HUNHHUVHGXFDWLH�-RQJHUHQ
Jongeren vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. In het voortgezet onderwijs
wordt aan verkeerseducatie niet veel aandacht besteed. Een aantal jaren is gezocht naar
een aansprekende werkwijze. In 2002 is het project Verkeerseducatie Jongeren daadwerke-
lijk van start gegaan op scholen in Veenendaal en Nieuwegein. In 2003 is het project uitge-
breid naar Amersfoort. In het kader van dit project worden aan het begin van het schooljaar
door speciaal daarvoor opgeleide instructeurs korte cursussen gegeven. In 2004 wordt het
project verder uitgebreid naar andere gemeenten. De ambitie is om in het werkplanjaar
2004 180 groepen leerlingen cursussen te geven.
Gemeenten zijn nauw betrokken bij het project en nemen de kosten voor de instructeurs
voor hun rekening. De kosten voor het ROV-Utrecht bestaan uit lesmateriaal en informatie
voor docenten. De kosten worden geraamd op  20.000.

5LMYDDUGLJKHLGVULWWHQ�YRRU�RXGHUHQ
Oudere verkeerdeelnemers ondervinden soms bij deelname aan het verkeer de beperkingen
van het ouder worden. Onder begeleiding van een rij-instructeur worden ouderen gewezen
op ingeslopen gewoonten en wordt de kennis van verkeersregels geactualiseerd.
In veel Utrechtse gemeenten worden al jaren succesvol rijvaardigheidsritten voor ouderen
georganiseerd, vaak met financiële ondersteuning vanuit de bijdrageregeling van het ROV-
Utrecht. Om het aantal ongevallen waarbij oudere verkeersdeelnemers zijn betrokken te
verminderen, en om een bijdrage te leveren aan de zelfstandige mobiliteit van ouderen,
worden de overige Utrechtse gemeenten gestimuleerd ook rijvaardigheidsritten te organi-
seren. Het project Rijvaardigheidsritten voor ouderen vormt de aanzet om in alle gemeenten
deze activiteit structureel te organiseren.
Tevens zal worden onderzocht welke vorm van educatie ingezet kan worden voor bestuur-
ders van een brommobiel. De kosten voor deze activiteiten worden geraamd op  25.000.
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Voorlichting over verkeersveiligheid en communicatie met overheden over de wijze waarop
zij voorlichting kunnen geven over actuele verkeersveiligheidsontwikkelingen behoren tot de
kerntaken van het ROV-Utrecht. Bij de voorlichting aan weggebruikers sluiten we aan bij de
landelijke campagneactiviteiten. De voorlichting heeft vooral betrekking op de in het meer-
jarenprogramma verkeersveiligheid genoemde speerpunten als alcohol, beveiligingsmidde-
len (gordel en helmgebruik), snelheid en verkeersgedrag.

/DQGHOLMNH�FDPSDJQHNDOHQGHU
Voor ieder jaar wordt een landelijke planning gemaakt van campagneactiviteiten, weergege-
ven in de campagnekalender. Dit overzicht wordt opgesteld door het ministerie van Verkeer
en Waterstaat in nauwe samenspraak met de regionale organen voor de verkeersveiligheid,
de politie, het bureau verkeer van het Openbaar Ministerie, organisaties als 3VO, ANWB,
BOVAG en het Verbond van Verzekeraars. Bijna alle activiteiten uit de campagnekalender
zijn een combinatie van politie-inzet en voorlichting. Het doel van de campagnekalender is
een zo goed mogelijke afstemming te krijgen tussen landelijke en regionale voorlichtingsac-
tiviteiten, zodat die elkaar kunnen versterken.

7KHPD�PDDQG -DQ )HE 0UW $SU 0HL -XQ -XO $XJ 6HS 2NW 1RY 'HF

Rijden onder invloed / BOB
Gebruik gordels / kinderzitjes
Gebruik bromfietshelmen
Afstand houden autosnelwegen
Inhalen 80 km-wegen
Gebruik fietsverlichting/refelectie
De scholen zijn weer begonnen
Kentekening brom- en snorfiets

Voorlichting in combinatie met politie-inzet voorlichtingsinzet

'H�ODQGHOLMNH�FDPSDJQHNDOHQGHU�����

Het ROV-Utrecht sluit met een aantal activiteiten direct aan op de landelijke verkeersveilig-
heidscampagnes. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die we afgelo-
pen jaren hebben opgedaan met vergelijkbare Utrechtse projecten. Afhankelijk van de cam-
pagne zal iedere activiteit Utrechts maatwerk worden. Zo zal in de winter- en de zomerperi-
ode in aansluiting op de landelijke voorlichting in de regio intensief worden geparticipeerd in
de BOB-campagne. De campagne die eind 2003  is gestart en doorloopt tot halverwege
maart 2004 kent een accent in Amersfoort en Leusden.
Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat is afgesproken dat zij de landelijke media-
aandacht voor hun rekening nemen; de regionale organen verzorgen de regionale vertaal-
slag. Daarbij kan om niet gebruik gemaakt worden van de ontwerpen die in landelijk kader
zijn ontwikkeld. De productiekosten komen wel voor rekening van de regio. In 2003 is daar-
om door een aantal regionale organen gestart met het gezamenlijk inkopen van campagne-
materialen. Dit wordt in 2004 verder doorgezet.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar vragen veel gemeenten aandacht voor de veiligheid
van kinderen in het verkeer. In de provincie Utrecht is deze campagne de laatste jaren
gecoördineerd door 3VO district Utrecht. Met hen worden voor 2004 afspraken gemaakt op
welke wijze, in aansluiting op de landelijke activiteiten, in de provincie Utrecht aandacht
wordt besteed aan de campagne 'H�VFKROHQ�]LMQ�ZHHU�EHJRQQHQ.
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In het project MediaOffensief Verkeersveiligheid worden alle activiteiten m.b.t. de uitingen
van de verkeersveiligheidsboodschappen op radio, televisie, regionale dagbladen, huis-aan-
huisbladen en buitenreclame gecoördineerd. Daarnaast besteedt het ROV-Utrecht met dit
project in 2004 specifiek aandacht aan regionale verkeersveiligheidsitems. Er komt een
voorzetting van het zeer gewaardeerde dagelijkse regionale televisieprogramma Goed Ver-
keer(d) uit juni 2003. Daarbij ligt het accent op regionale verkeerssituaties en de kennis van
de wijze waarop weggebruikers zich veilig kunnen gedragen. Uiteraard wordt ook aange-
sloten bij onderwerpen die landelijk aandacht krijgen.

De kosten voor het onderdeel 9RRUOLFKWLQJ�HQ�FRPPXQLFDWLH�ZHJJHEUXLNHUV worden ge-
raamd op  421.000.



7

:HUNSODQ������529�8WUHFKW

,9 ,QIRUPDWLH�HQ�RQGHUVWHXQLQJ�JHPHHQWHQ
De lokale overheden zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het verkeersveilig-
heidsbeleid. Het ROV-Utrecht heeft als taak hen daarin te ondersteunen met kennis, erva-
ringen en zo mogelijk met materialen.

3HULRGLHNHQ�HQ�LQIRUPDWLHGDJHQ
Het ROV-Utrecht laat in 2004 de periodiek 529�8WUHFKW�1LHXZV vier keer verschijnen. Hierin
zijn naast achtergrondartikelen en informatie over landelijke activiteiten en maatregelen ook
acties van gemeenten, politie en maatschappelijke organisaties opgenomen die gericht zijn
op het terugdringen van het aantal verkeersongevallen.
Sinds 2002 brengt het ROV-Utrecht een 529OXJVFKULIW uit. Via dit medium worden ook in
2004 gemeenten, politie en verkeersveiligheidsorganisaties snel geïnformeerd over actuele
ontwikkelingen. De kosten voor 529�8WUHFKW�1LHXZV en het 529OXJVFKULIW worden geraamd
op  40.000.

Over heel specifieke onderwerpen organiseert het ROV enkele keren per jaar een studiedag.
In 2004 worden er bijeenkomsten georganiseerd voor verkeersveiligheidscoördinatoren en
voor bestuurders (wethouders en raadsleden) van gemeenten. In de begroting is hiervoor
 20.000 gereserveerd.

In mei 2004 wordt in het kader van het 15-jarig bestaan van het ROV-Utrecht een landelijk
congres georganiseerd over permanente verkeerseducatie. Dit congres zou eerst in een
minder omvangrijke vorm in 2003 plaatsvinden, maar is doorgeschoven naar 2004.
De kosten voor de uitvoering van deze eenmalige activiteit wordt geraamd op  20.000.
De in 2003 hiervoor geraamde gelden (  20.000) worden daarvoor aangewend.

,QWHUQHWVLWH
In 2002 is het ROV-Utrecht gestart met de ontwikkeling van een internetsite. De website
van het ROV-Utrecht moet de informatiebron worden van verkeersveiligheidsactiviteiten in
de provincie Utrecht. Het ROV-Utrecht versterkt daarmee haar rol van kennismakelaar op
het gebied van verkeersveiligheid in de provincie. Per 2004 is de site volledig operationeel.
De in 2004 te maken kosten voor het verder uitbouwen van de site worden geschat op
 10.000.

Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met een organisatie voor het beheer en actualisa-
tie van de site. De jaarlijkse kosten hiervan worden geraamd op  20.000.

%LMGUDJHUHJHOLQJ�JHPHHQWHQ
Voor de financiële ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van hun verkeersveilig-
heidsbeleid is in 2002 de %LMGUDJHUHJHOLQJ�*HPHHQWHQ  opgesteld. Deze regeling voorziet in
een tegemoetkoming in de kosten van niet-infrastructurele projecten die gemeenten maken
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Als drie of meer Utrechtse gemeenten samen
een project uitvoeren is een hogere bijdrage mogelijk.
Met de bijdrageregeling wil het ROV gemeenten stimuleren om op een planmatige manier
activiteiten ontplooien op het terrein van permanente verkeerseducatie, voorlichting en
communicatie. De bijdrageregeling maakt onlosmakelijk deel uit van het werkplan.
Ten behoeve van de bijdrageregeling wordt een bedrag van  175.000 begroot. Dit bedrag
is ten opzichte van voorgaande jaren naar beneden toe bijgesteld. Het bedrag is nu in over-
eenstemming gebracht met de omvang van de aanvragen die gemeenten doen voor een
bijdrage.
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9 9HUNHHUVKDQGKDYLQJ
9HUNHHU�RQGHU�FRQWUROH
Verkeerstoezicht is gericht op een daadkrachtige aanpak van ongewenst en gevaarlijk ver-
keersgedrag. Speerpunten daarbij zijn hoge rijsnelheden, rijden onder invloed van alcohol,
drugs of medicijnen, roodlichtnegatie en het niet gebruiken van beveiligingsmiddelen. Het
ROV-Utrecht sluit met veel voorlichtingsactiviteiten aan bij de landelijke campagnekalender
(zie voorlichting en communicatie).
Ook op provinciale wegen gebeuren veel ernstige ongelukken. Vaak als gevolg van hoge
rijsnelheden en onverantwoord inhaalgedrag. In het vierjarig project 9HUNHHU�2QGHU�&RQ�
WUROH wordt op provinciale wegen een intensieve handhaving gecombineerd met uitgebreide
communicatie en voorlichting. Het doel is om het aantal overtredingen en daarmee het
aantal ongevallen te verminderen.
In 2004 zal een vernieuwing van de communicatie rond handhavingsprojecten van de Regi-
onale Verkeersdienst plaatsvinden. Er wordt directer met burgers gecommuniceerd over de
speerpunten. Daarbij wordt niet met het vingertje gewezen maar vanuit de gedachte dat
“Veilig verkeersgedrag een vanzelfsprekende gewoonte” is.
Naast acties op provinciale wegen wordt ook op gemeentelijke wegen gecontroleerd op het
gebruik van (bromfiets)helm, gordelgebruik, roodlichtnegatie, alcohol en snelheid. Daar
waar aangesloten kan worden op de landelijke campagnekalender verkeersveiligheid wordt
deze gevolgd en gebruik gemaakt van de materialen die hiervoor zijn ontwikkeld. Voor on-
derwerpen als roodlichtnegatie, rijsnelheden en specifieke accenten voor andere onderwer-
pen wordt een eigen planning gevolgd.
Voor deze activiteit worden de kosten geraamd op  40.000.
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9, %DVLVIDFLOLWHLWHQ
Ongeveer driekwart van de verkeersongevallen in de provincie Utrecht vindt plaats op we-
gen die in beheer zijn bij gemeenten. Meer dan 95% van die ongevallen is mede te wijten
aan (in)direct foutief gedrag. Het terugdringen van de verkeersonveiligheid, ook als het gaat
om de niet-infrastructurele aanpak, is een blijvend aandachtspunt van de gemeentelijke
overheden. In de provincie Utrecht wordt deze taak door de gemeenten langzaam maar
zeker opgepakt. Positief is dat alle gemeenten een verkeersveiligheidsplan hebben waarin
naast aanpassingen aan het wegennet ook niet-infrastructuur gebonden projecten zijn op-
genomen. Voor de uitvoering van veel van deze activiteiten wordt inhoudelijk een beroep
gedaan op de kennis die bij het ROV-Utrecht aanwezig is. Vaak maken gemeenten ook
gebruik van de %LMGUDJHUHJHOLQJ�*HPHHQWHQ voor financiële support.

9HUNHHUVYHLOLJKHLGVUDSSRUWDJH����������
Jaarlijks brengt het ROV-Utrecht voor gemeenten, raadscommissies, politie en lokale organi-
saties die actief bezig zijn met verkeersveiligheid, een verkeersveiligheidsrapportage uit.
Deze rapportage is een veelgebruikt hulpmiddel bij de uitwerking van gemeentelijk ver-
keersveiligheidsbeleid. In de rapportage wordt de ontwikkeling van het aantal verkeers-
slachtoffers per gemeente belicht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar een aantal
speerpunten zoals alcohol, leeftijd en langzaam verkeer. Ieder jaar krijgt een specifiek ver-
keersveiligheidsonderwerp speciale aandacht.
De kosten worden geraamd op  20.000.

$FWLHV�JH]DPHQOLMNH�UHJLRQDOH�RUJDQHQ
De regionale organen voor de verkeersveiligheid ontwikkelen steeds vaker gezamenlijk
producten. Hiermee wordt voorkomen dat op verschillende plaatsen hetzelfde wiel opnieuw
wordt uitgevonden. Samenwerking leidt tot efficiëntere werkmethoden en kostenbesparin-
gen. Daar waar het projectgebonden gezamenlijke activiteiten betreft zijn de kosten hiervan
bij de onderscheidelijke projecten opgenomen. Zo is de aankoop van BOB-sleutelhangers en
stickers opgenomen in de post BOB-campagne (zie onderdeel voorlichting aan weggebrui-
kers). Het hier geraamde bedrag van  6.000 is bedoeld voor die gezamenlijke activiteiten
waar op dit moment nog geen direct zicht op is.

%DVLVSURGXFWHQ
Het ROV-Utrecht is een organisatie in beweging. Na 1 januari 2005 zal er wellicht veel ver-
anderen bij de invoering van een andere financieringsconstructie (GDU-plus). Dan komt een
einde aan het 'HFHQWUDOLVDWLHDNNRRUG�YHUNHHUVYHLOLJKHLG en de hieraan gekoppelde 'RHOXLW�
NHULQJ�YHUNHHUVYHLOLJKHLG. Daarmee samenhangend kunnen er in de bestuurlijke organisatie
in de provincie Utrecht veranderingen ontstaan nu er een discussie is gestart over de Ka-
derwet bestuur in verandering. Wat mogelijke veranderingen precies inhouden voor de
uitvoering en de organisatie van ROV-activiteiten zal in 2004 meermaals onderwerp van
discussie zijn. Verwacht wordt dat hiervoor begeleiding noodzakelijk is.

Het ROV maakt ook kosten voor basisproducten die niet direct projectgebonden zijn, zoals
dit werkplan, briefpapier, enveloppen. Ook beschikt het ROV-Utrecht over een documenta-
tiecentrum, waarvan gemeenten en organisaties die zich met verkeersveiligheid bezighou-
den gebruik kunnen maken en bijvoorbeeld video’s kunnen lenen.
In de begroting is voor deze basisvoorzieningen een bedrag opgenomen van  50.000.
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9,, 2UJDQLVDWLH
Per 1 januari 2005 verandert de basis onder het ROV-Utrecht. Op 31 december 2004 eindigt
het Decentralisatieakkoord Verkeersveiligheid uit januari 1994. De verwachtingen bij het
opstellen van dit werkplan zijn dat dan ook de financieringsstructuur op het terrein van
verkeersveiligheid wijzigt. Gelden voor de uitvoering van niet-infrastructurele verkeersveilig-
heidsactiviteiten worden tot en met 2004 geoormerkt aan de provincie uitgekeerd. De pro-
vincie is immers, vanuit het Decentralisatieakkoord Verkeersveiligheid uit 1994, verantwoor-
delijk voor de coördinatie van de uitvoering van het beleid. In het verlengde daarvan draagt
de provincie zorg voor het functioneren van een regionaal orgaan verkeersveiligheid.
De veiligheidsgelden worden met ingang van 2005 ongelabeld aan de Gebundelde Doeluit-
kering (GDU) toegevoegd. In Utrecht zijn zowel het Bestuur Regio Utrecht als de provincie
Utrecht ontvangers van deze gedecentraliseerde rijksmiddelen. Het regionaal en het provin-
ciaal bestuur zullen zich moeten uitspreken in hoeverre gelden vanuit de GDU aan verkeers-
veiligheid worden besteed en wat het karakter is van die activiteiten. Vervolgens zal een
uitspraak worden gedaan over de wijze waarop de uitvoering van die werkzaamheden ge-
stalte krijgt.
Dit heeft gevolgen voor het ROV-Utrecht. Wat die gevolgen precies zijn zal bij de aanvang
van het werkplanjaar 2004 helder worden. De consequenties van de bestuurlijke uitspraken
zullen in 2004 vertaald worden in een aantal maatregelen op organisatorisch vlak. Daarbij is
nauw overleg met provincie en BRU onontbeerlijk.



11

:HUNSODQ������529�8WUHFKW

9,,, %HJURWLQJ
,QNRPVWHQ
De Doeluitkering Verkeersveiligheid bedraagt voor de provincie Utrecht  481.000. In 2002
is de financiële administratie helemaal opgeschoond. Er bestond naar aanleiding van de
accountantscontrole over 2001 het vermoeden dat transitorische verplichtingen en restbud-
getten uit voorgaande jaren in de gevoerde administratie bij de provincie niet zichtbaar
waren. Dit bleek inderdaad zo te zijn. Hoewel in 2002 de doeluitkering op  2.000 na is
besteed (zie jaarverslag), leidde de opschoningsactie tot een reservepost van  541.000.
Deze reservepost wordt voor het werkplan 2004 als een incidentele inkomstenbron be-
schouwd. In het overzicht van uitgaven wordt dit onderscheid ook gemaakt.

,QNRPVWHQ� Rijksbijdrage (doeluitkering verkeersveiligheid) 481.000� Restbudget tot en met 2002 541.000
727$$/ ���������
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8LWJDYHQ
In het uitgavenpatroon is een onderscheid gemaakt naar structurele kosten en naar meer
incidentele activiteiten. De structurele werkzaamheden worden rechtstreeks bekostigd uit de
doeluitkering verkeersveiligheid, die de provincie Utrecht ontvangt van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. De werkzaamheden met een meer incidenteel karakter worden
bekostigd uit de ontstane reserve.

3URMHFW 'RHOXLWNHULQJ 5HVWEXGJHW

3HUPDQHQWH�YHUNHHUVHGXFDWLH

� 0 tot 4 jarigen 15.000
� Utrechts Verkeersveiligheidslabel 40.000 100.000
� Verkeerseducatie jongeren 20.000
� Rijvaardigheidsritten voor ouderen 15.000 10.000
� Gezamenlijke activiteiten rov’s 10.000

727$$/ ������� �������

9RRUOLFKWLQJ�DDQ�ZHJJHEUXLNHUV

� Bob-campagne 20.000 20.000
� Beveiligingsmiddelen auto 10.000
� Gebruik bromfietshelmen 10.000
� Voorlichting reflectie (brom)fiets 10.000
� De scholen zijn weer begonnen 20.000
� MediaOffensief 321.000

727$$/ ������ �������

,QIRUPDWLH�HQ�RQGHUVWHXQLQJ�JHPHHQWHQ

� ROV-Utrecht Nieuws + 529OXJVFKULIW 40.000
� Studiedagen bestuurders en ambtenaren 10.000 10.000
� Congres PVE 15-jarig bestaan 20.000
� Internetsite 20.000 10.000
� Bijdrageregeling gemeenten 175.000

727$$/ ������� ������

9HUNHHUVKDQGKDYLQJ 10.000 30.000
727$$/ ������ ������

%DVLVIDFLOLWHLWHQ

� Verkeersveiligheidsrapportage 20.000
� Acties gezamenlijke regionale organen 6.000
� Basisfaciliteiten 50.000

727$$/ ������

727$$/ ������� �������


