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Het verbeteren van verkeersveiligheid in de provincie Limburg

Geachte heer, mevrouw,
Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot Statenlid! U gaat met en voor de bewoners
van uw provincie zoeken naar gedragen oplossingen voor grote maatschappelijke
uitdagingen. Verkeersveiligheid is daarvan een hele belangrijke.
In onze brief van 25 maart jl. gaven wij aan dat onze leden het verbeteren van de
verkeersveiligheid in Limburg de hoogste prioriteit toekennen. Landelijk stijgt het aantal
doden en gewonden in het verkeer. In Limburg vielen de afgelopen vier jaar 27
verkeersdoden en 373 (ernstig) gewonden op provinciale wegen.
Op 14 februari jl. hebben de provincies gezamenlijk het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
2030 (SPV) mede ondertekend. Dit plan heeft een enorme ambitie: nul verkeersdoden in
2050! Veilige infrastructuur heeft een bewezen en aanzienlijk positief effect op de
verkeersveiligheid en is maatschappelijk zeer rendabel: volgens het CPB zijn de baten
bijna vier maal zo groot als de kosten.
Conform het SPV gaat uw provincie dit jaar een risicoanalyse uitvoeren. De ANWB heeft
een ruime ervaring in het onderzoeken van de veiligheid van infrastructuur. Wij gebruiken
hiervoor een methode die wetenschappelijk is onderbouwd en internationaal wordt
gebruikt. In 2013 hebben wij de veiligheid van het gehele provinciale wegennet daarmee
in kaart gebracht. De uitkomsten daarvan zijn door meerdere provincies gebruikt in de
afgelopen periode om de wegen veiliger te maken. Over de resultaten hiervan hebben wij
onze leden geïnformeerd via de Kampioen en onze website.
Het is van groot belang dat ook in de komende collegeperiode wordt gewerkt aan het
veiliger maken van provinciale wegen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om in het
nieuwe collegeakkoord de ambitie op te nemen om wegen die onveilig zijn ingericht en
waarop veel ongevallen gebeuren, met prioriteit veiliger te maken en hiervoor voldoende
budget beschikbaar te stellen.
Om u daarbij te ondersteunen, hebben wij de veiligheid van het provinciale wegennet
(weergegeven met een sterrenscore) en de verkeersongevallen van de afgelopen vier jaar
in één kaart vervat. De ANWB biedt u de bijgevoegde rapportage graag aan als
handreiking.
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De ANWB werkt graag met het nieuwe College van Gedeputeerde Staten samen om de
verkeersveiligheid in uw provincie te verbeteren.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u uiteraard contact met ons
opnemen.
Ik wens u veel wijsheid toe in de lopende collegeonderhandelingen!
Met vriendelijke groet,

Drs. F.J. van Bruggen
Hoofddirecteur
bijlage(n)
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