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Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland 

De heer J. Remkes 

Postbus 123 

2000 MD Haarlem 

 

 

Haarlem, 4 november 2014 

Onderwerp: Verkeersveiligheid op provinciale wegen 

 

 

Geachte heer Remkes, 

 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 

Staten van Noord-Holland stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het 

college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

 

Inleiding 
De overheid en een aantal maatschappelijk organisaties hebben zich als doel gesteld om het 
aantal doden en ernstig gewonden in 2020 terug te dringen tot maximaal 500 verkeerdoden 
en 10.000 ernstig gewonden. Het aantal doden is de afgelopen jaren afgenomen. Het aantal 
ernstig gewonden neemt de laatste jaren steeds toe. Met name oudere fietsers komen vaker 
in het ziekenhuis terecht. De helft van alle ernstig gewonden zijn fietsers. 
 
D66 vindt de veiligheid van onze wegen van het grootste belang. In 2012 heeft het College 
aangegeven veiligheid niet als prioriteitscriterium voor wegprojecten te willen opnemen, maar 
wel altijd als basisvoorwaarde in de uitvoering hanteert. Op aangeven van D66 is 
leefbaarheid en veiligheid als prioriteit toegevoegd. In februari dit jaar heeft dit geresulteerd 
in een helder verhaal over verkeersveiligheid en een inventarisatie van de veiligheid van de 
wegen in Noord-Holland. Zie het rapport: Knelpunten, oplossingen en programma. 
 
De ANWB probeert vanuit haar eigen rol een bijdrage te leveren aan het doel om het aantal 
verkeersslachtoffers terug te dringen. Omdat procentueel veel verkeersslachtoffers op 
provinciale wegen vallen, hebben zij deze wegen onderzocht met de EuroRAP methode 
gericht op de inrichting van de weg voor auto’s. Begin dit jaar publiceerde de ANWB het 
resultaat. In Noord-Holland scoort 60% van de provinciale wegen 2 sterren en 3% van de 
wegen 1 ster (van in totaal 5). Om de wegen zo in te richten dat ze veilig zijn (minimaal een 
score van 3) zullen volgens de ANWB met name die ontwerpkenmerken moeten worden 
aangepakt die een rol spelen bij de veiligheidsrisico’s voor de inzittenden van auto’s.  
 
Begin november publiceerde de ANWB een aanvullend rapport met de resultaten van een 
publieksactie, waarin de mening gevraagd is van gebruikers over de provinciale wegen met 1 
of 2 sterren. Alle soorten weggebruikers hebben hierop gereageerd. In Noord-Holland zijn 
het meeste aantal stemmen uitgebracht (460) over 35 verschillende wegen, waaronder meer 
dan 100 reacties over de N203 van Zaandam tot Heiloo. Onlangs stelde Andries Tijssens 
namens D66 hierover al vragen in de commissie Mobiliteit & Wonen. In de pers komen onze 
provinciale wegen nu naar voren als de meest onveilige provinciale wegen van Nederland. 
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Hierover heeft D66 de volgende vragen: 

1. De Provincie richt al langere tijd alle nieuwe wegen “duurzaam veilig” in en ook bij 
herinrichting is dit het uitgangspunt. Kunt u verklaren dat een zo groot percentage 
van de wegen slecht 1 of 2 sterren scoort in het onderzoek van de ANWB?  

2. Bieden de rapporten van de ANWB u bruikbare informatie om de veiligheid van de 
wegen te meten? 

3. De Provincie Noord-Holland hanteert haar eigen meetmethode voor 
verkeersveiligheid van wegen omdat verschillende beschikbare meetmethodes 
incompleet zijn of niet op elkaar aansluiten. Als u de kaarten met verkeersveiligheid 
op trajectniveau van de provincie en van de ANWB naast elkaar legt, wat zijn dan de 
verschillen? 

4. Welke actuele ontwikkelingen zijn er op het gebied van het meten van 
verkeersveiligheid van wegen?  
a. Welke landelijke richtlijnen en/of hulpmiddelen zijn er op korte of langere termijn te 

verwachten?  
b. Welke aanvullingen op de EuroRAP methode komen er voor motorrijders en 

fietsers? Verwacht u andere resultaten op grond van deze aanvulling? 
c. Ziet u mogelijkheden op korte termijn om voor Noord-Holland werkelijke ongeval-

statistieken te betrekken in de beoordeling van verkeersveiligheid van wegen? 
5. Bent u het met de ANWB en ons eens dat de publieksactie veel waardevolle 

informatie over de beleving van en detailkennis over de lokale veiligheidssituatie 
aanlevert? Welke concrete verbeterpunten kunt u hieruit halen? Op welke manier 
gaat u deze meenemen in de uitvoering van de plannen? 

 

Petra Hoogerwerf, Statenlid 

 


