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Onderwerp

Behandelvoorstel motie 754 Verkeersveiligheid

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland streeft goede en veilige verbindingen na. Zij is betrokken bij de 

opstelling door het Rijk van een nieuw Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Dit SPV 

moet een nieuwe impuls geven aan het verkeersveiligheidsbeleid waarin de integrale benadering 

van verkeersveiligheid centraal komt te staan. In dit proces zal de provincie allianties verkennen 

die bijdragen aan een verbetering van de veiligheid van onze infrastructuur en die implementeren 

in de provinciale aanpak van de verkeersveiligheid op onze weg- en fietsinfrastructuur. In de 

komende jaren zal door middel van concrete acties en communicatie in samenwerking met 

bestaande en nieuwe partners stap voor stap vorm gegeven worden aan onze lange-termijn 

ambitie op het gebied van veilig gedrag in het verkeer.

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het behandelvoorstel voor motie 754 

Verkeersveiligheid;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor motie 754 Verkeersveiligheid. 

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

Bijlagen

1. Tekst Motie 754 Verkeersveiligheid

2. Brief aan Provinciale Staten met betrekking tot behandelvoorstel motie 754

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar F.A. Huurman Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Dunnen, P, den digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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1 Toelichting voor het College

Deze motie 754 is ingediend tijdens de behandeling van de begroting 2018 in Provinciale Staten.

In dit behandelvoorstel nemen Gedeputeerde Staten de voorstellen over en zullen daar de 

komende tijd op de in het behandelvoorstel aangegeven wijze uitvoering aan geven.

Financieel en fiscaal kader

Dit besluit heeft nu nog geen financiële consequenties. In het kader van de samenwerking met 

het Rijks in het op te stellen SPV 2030 worden wel financiële allianties verkend die bijdragen aan 

een verbetering van de veiligheid van onze infrastructuur. In de loop van 2018 zal daarover meer 

duidelijkheid zijn.

Juridisch kader

-

2 Proces

De verdere uitwerking zal zoals beschreven in het behandelvoorstel plaatsvinden.

3 Communicatiestrategie

Over dit besluit zal niet actief worden gecommuniceerd.
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