
Vraag:
Er wordt melding gemaakt over een Regionaal Platform Verkeersveiligheid. Welke taken 
heeft dit platform toebedeeld gekregen? 

Antwoord:
Algemeen
De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden is een initiatief waarin (boven)regionale 
partners op het gebied van verkeersveiligheid zijn vertegenwoordigd die zich bezighouden met het stimuleren 
van de verkeersveiligheid in de regio.
 
De RPV is op dit terrein sinds 1998 actief. Sinds 2013 zijn de taken en werkzaamheden van de RPV 
Drechtsteden verankerd in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) als door de GRD te dienen 
belang. De taak verkeersveiligheid wordt door het Drechtstedenbestuur aan de RPV Drechtsteden overgelaten. 
De provincie heeft, als regievoerder verkeersveiligheid in Zuid-Holland, de RPV ook in haar provinciale 
Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) opgenomen als uitvoerder van het verkeersveiligheidsbeleid in de 
Drechtsteden. Iedere regio in Zuid-Holland een RPV, waarbij de RPV’s en provincie intensief samenwerken op 
het gebied van verkeersveiligheid.
 
Voor het continueren van het huidige en verder uit te bouwen regionale verkeersveiligheidsbeleid is het 
noodzakelijk te blijven streven naar een duurzaam verkeersveiligheidssysteem in de Drechtsteden. Dit betekent 
de volgende taken:

 adequaat opleiden van verkeersdeelnemers uit alle lagen van de samenleving en van alle leeftijden;

 voeren van flankerend beleid om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun gedrag en 

vervoersmiddel;

 meedenken en stimuleren van fysieke infrastructurele maatregelen die qua vormgeving is aangepast 

aan de situatie ter plekke en vermogens van de verkeersdeelnemers.
 
De regionale wegbeheerders, gemeenten en waterschappen, dragen specifieke verantwoordelijkheid voor de 
deelnemers aan het verkeer op de door hen beheerde wegen. Onderlinge afstemming van het beleid op het 
terrein van wegbeheer en inrichting is uit het oogpunt van verkeersveiligheid een vereiste. Deze 
afstemmingsvereiste geldt ook ten opzichte van politie en openbaar ministerie op het gebied van handhaving.
 
Gemeenten, waterschappen, politie en openbaar ministerie hebben zich dan ook verbonden aan de RPV 
Drechtsteden met als doel gezamenlijk te blijven streven naar geïntegreerde en breed gedragen aanpak om het 
aantal verkeersslachtoffers verder te reduceren.
 
De RPV Drechtsteden geeft op regionaal niveau invulling aan de provinciale en landelijke doelstellingen vanuit 
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030, en de Europese missie, om te streven naar nul 
verkeersslachtoffers in 2050.
 
Verantwoordelijkheden
Van alle partijen die zich verbinden aan de RPV Drechtsteden wordt verwacht dat zij:

 zich inzetten voor een regionale duurzame veiligheidsaanpak;

 zich verplichten tot het leveren van de vereiste menskracht;

 gemeenten en waterschappen zich verplichten tot het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage;

 vertegenwoordigers van provincie, ROV-ZH, Rijkswaterstaat, politie, Openbaar Ministerie gevraagd 

zich actief inzetten voor de RPV Drechtsteden;

 maatschappelijke partners, zoals Veilig Verkeer Nederland en Fietsersbond, een actieve bijdrage 

leveren aan de RPV Drechtsteden;

 particuliere partners een actieve bijdrage leveren aan de RPV Drechtsteden.

 
 

 



 


