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Dienst/sector          : WVV/VBV Commissie  :�IME
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7LWHO � Werkplan 2004 en Jaarverslag 2002 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht
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Bijlage(n): ROV Werkplan 2004
ROV Jaarverslag 2002

,QOHLGLQJ
Op grond van de Verordening Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (artikel 14, lid 3) wordt
het werkplan van het ROV ter goedkeuring aan provinciale staten aangeboden. Artikel 17 lid 2 schrijft
voor dat GS het jaarverslag ter kennis van provinciale staten brengen.
Het werkplan 2004 is op 24 september jl. door de bestuurscommissie van het ROV vastgesteld.
In 2004 worden de hoofdlijnen uit 2003 voortgezet. Dat betekent vooral aandacht voor ondersteuning
en facilitering van gemeenten bij de uitvoering van hun verkeersveiligheidsbeleid en een nadrukkelijk
accent voor de verschillende facetten van permanente verkeerseducatie. Het project Utrechts
Verkeersveiligheidslabel wordt uitgebouwd.
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Besluit van 19 januari 2004 tot vaststelling van het Werkplan 2004 van het ROV-Utrecht

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 18 november 2003, dienst/sector WVV/VBV, nummer
2003wvv001617i;

Overwegende dat
het ROV-werkplan 2004 in hoofdlijnen het beleid van 2003 voortzet, dat door PS is goedgekeurd;
het Werkplan 2004 en het Jaarverslag 2002 door de door PS ingestelde Bestuurscommissie van het
ROV Utrecht zijn vastgesteld;

Gelet op de Verordening Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht artikel 14, lid 3 en artikel 17,
lid 2;

Besluiten:
- het Werkplan 2004 van het ROV-Utrecht  goed te keuren zoals weergegeven in de bijlage bij dit

besluit;
- kennis te nemen van het Jaarverslag 2002 van het ROV-Utrecht

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Vergroting van de verkeersveiligheid door het bevorderen en coördineren van een geïntegreerde,
systematische en planmatige aanpak.

$UJXPHQWHQ
1. Het ROV-werkplan 2004 zet in hoofdlijnen het beleid van 2003 voort, dat door PS is

goedgekeurd.
2. De Verordening Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid schrijft voor dat GS het werkplan van het

ROV Utrecht ter goedkeuring aan PS aanbieden en het Jaarverslag ter kennisname.
3. Het Werkplan 2004 en het Jaarverslag 2002 zijn door de op 24 september 2003 door PS ingestelde

Bestuurscommissie van het ROV Utrecht vastgesteld.

)LQDQFLsQ
De inkomsten van het ROV Utrecht voor 2004 bedragen 481.000 uit de Rijksbijdrage Doeluitkering
Verkeersveiligheid en 541.000 uit Restbudgetten tot en met 2002. Deze budgetten zijn toereikend
voor dekking van de uitgaven voor het Werkplan 2004. De restbudgetten zullen besteed worden aan
incidentele uitgaven, met name aan het U trechts Verkeersveiligheidslabel en het project
MediaOffensief Verkeersveiligheid.

&RPPXQLFDWLH
De provincie keurt formeel het werkplan van het ROV goed. De uitvoering van de communicatie over
werkplan geschiedt door het ROV-secretariaat, dat zich daarover verantwoording aflegt aan de ROV-
bestuurscommissie.

%LMODJHQ
Werkplan 2004 ROV-Utrecht
Jaarverslag 2002  ROV-Utrecht

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


