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Persbericht

Zuidelijke Rekenkamer start onderzoek naar verkeersveiligheid Noord-Brabant
Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het raakt het dagelijks leven van veel mensen
en zeker als zich ongelukken voordoen met ernstige slachtoffers is de aandacht en betrokkenheid groot.
Provinciale wegen in het algemeen scoren relatief hoog als het gaat om verkeersslachtoffers. In NoordBrabant, de provincie met het meest uitgebreide wegennetwerk van Nederland, blijkt de problematiek het
meest hardnekkig1. Dit is onder andere terug te zien in het aantal verkeersdoden2.

De provincie Noord-Brabant heeft afgelopen jaren veel verschillende maatregelen genomen en er zijn
ambitieuze doelen en plannen gesteld voor de komende jaren. Deze zijn terug te vinden in het
verkeersveiligheidsplan 2020 – 2024 en de campagne “Brabant gaat voor NUL verkeersdoden”. Verder
heeft de provincie zich gecommitteerd aan een gezamenlijke visie en aanpak met andere provincies,
uitgaande van een meer proactieve aanpak en landelijk geformuleerde ambities3.

Vanwege het maatschappelijk en beleidsmatig belang van het onderwerp, gaat de Zuidelijke Rekenkamer
onderzoek uitvoeren. Dit mede naar aanleiding van een verzoek daartoe vanuit Provinciale Staten (PS).
Met het onderzoek wil de rekenkamer PS inzicht geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van
maatregelen gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid en verminderen van verkeersslachtoffers in
Noord-Brabant, in het bijzonder op provinciale wegen.

De rekenkamer voert het onderzoek uit in de periode september– december 2020. Op basis van dit
onderzoek wordt een rapport van bevindingen en bestuurlijk rapport geschreven, dat – na een proces van
hoor en wederhoor – zal worden aangeboden aan Provinciale Staten en gepubliceerd. Dit zal naar
verwachting in maart 2021 zijn.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de vastgestelde startnotitie, die te raadplegen is via de website van
de rekenkamer (www.zuidelijkerekenkamer.nl). Bij vragen kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris, de
heer dr. N.A.C. (Ard) Schilder via aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl of 06 - 1059 2602.
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