De essentie van de actuele
verkeersveiligheidsaanpak: Duurzaam Veilig
In een Duurzaam Veilig verkeerssysteem worden ongelukken zoveel mogelijk voorkomen of worden de
gevolgen van een ongeluk zo veel mogelijk beperkt. Volgens de filosofie van Duurzaam Veilig wordt dit bereikt
door een integrale benadering van de verkeersveiligheid. Hierbij worden de drie onderdelen, waarop het
concept Duurzaam Veilig rust: weg, mens en voertuig gelijktijdig meegenomen.

1. De weg
Het gaat hierbij om de juiste inrichting van de infrastructuur
gecombineerd met een goede communicatie. De wegbeheerders
(het rijk, de gemeenten, de provincie en de waterschappen)
hebben in de afgelopen jaren aan de wegen een functie toegekend
(“categorisering”). De inrichting van de weg moet hierop afgestemd
worden zodat iedereen kan zien op wat voor weg je rijdt en daaruit kan
afleiden welk gedrag er veilig is.

Het ROV Zuid-Holland
Wilt u meer weten?
Deze folder geeft u een beknopte indruk van het werk van het ROVZH. Wilt u meer weten, surf dan eens naar www.rovzuidholland.nl ,
bijvoorbeeld voor een overzicht van het werkprogramma, een impressie
van de actualiteiten of contactgegevens van de betrokkenen in de
RPV’s. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met het infopunt via
het emailadres rovinfo@pzh.nl of met één van de medewerkers. We
zijn u graag van dienst!

2. De mens
De mens is de belangrijkste schakel bij het bewerkstelligen van
verkeersveiligheid. De weggebruikers moeten de benodigde kennis
en vaardigheden hebben en de juiste veilige houding in het verkeer
uitstralen. Dit wordt bevorderd door regelgeving, handhaving en
communicatie, maar vooral door Permanente Verkeerseducatie

3. Het voertuig
De constructie en onderhoudsstaat van voertuigen, of het nu om een
vrachtauto of een fiets gaat, is belangrijk. Verbeteringen op dit vlak
- mede door Europese regelgeving - dragen bij aan het terugdringen
van ongevalskansen.
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“Uw veilige wegwijzer”

Wat is het ROV-ZH?
ROV-ZH staat voor Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. De
provincie Zuid-Holland (PZH), het stadsgewest Haaglanden (SGH) en de stadsregio Rotterdam
(SRR) hebben het ROV-ZH ingesteld om:
•	hen te adviseren over verkeersveiligheid en het te volgen beleid
•	namens hen regionale en lokale verkeersveiligheidsinitiatieven te stimuleren
die leiden tot een positiever gedrag in het verkeer.
•	de negen Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV’s) te begeleiden
door middel van kennisuitwisseling, advisering, en procesmatige
ondersteuning.
•	veiligheidsprojecten te ontwikkelen en uit te voeren.
•	materialen aan derden beschikbaar te stellen.

Wat zijn RPV’s? De Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid zijn de
samenwerkingsverbanden van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en
maatschappelijke organisaties in de regio’s. Zij ontwikkelen gedragsprogramma’s voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en voeren die uit voor hun
eigen RPV-gebied . De RPV’s coördineren de inzet van de verschillende partners in het betreffende RPV-gebied

Het ROV-ZH als adviseur en ondersteuner
Het ROV-ZH ondersteunt dagelijks allerlei instanties met kennis, informatie en
producten over verkeersveiligheid en gedrag in het verkeer. Zo draaien medewerkers
van het ROV-ZH mee in de RPV’s om de partners daar met kennis en adviezen bij
te staan bij de planvorming en uitvoering van verkeersveiligheidsactiviteiten. Dit
varieert van het meedenken tot het geven van presentaties in de vergaderingen van
RPV’s of van raadscommissies in gemeenten.
Ook wegbeheerders, schooldirecties en individuele burgers kunnen bij het ROVZH terecht voor een advies op maat. Indien de adviesaanvraag van individuele
burgers over de infrastructuur gaat, dan wordt de wegbeheerder hierover altijd
geïnformeerd. De adviezen van het ROV-ZH gaan over een integrale benadering van
de verkeersveiligheid, waarbij de drie onderdelen weg, mens en voertuig centraal
staan. Om deze rol handen en voeten te geven beheert het ROV-ZH sinds een aantal
jaren een informatiepunt met een bibliotheek, de website www.rovzuidholland.nl en
een telefonische informatielijn.

Het ROV-ZH als uitvoerder
Meedenken, uitdenken en niet in de laatste plaats doen behoort bij het werk van
het ROV-ZH.
Het ROV-ZH organiseert:
•	cursussen over het programma ViaStat-Online
•	expertmeetingen voor belangenorganisaties
•	informatie- en netwerkbijeenkomsten
•	regelmatig overleg met RPV-secretarissen, verkeerscoördinatoren en
specialisten
Het ROV-ZH verzorgt:
•	de coördinatie binnen Zuid-Holland van de publiekscampagnes
verkeersveiligheid
•	het beheer van het Groot Verkeersmysteriespel
•	de uitgave van het gratis kwartaalblad “ROV-magazine”
•	de coördinatie en facilitering van het programma SCHOOL op SEEF * het
beheer van de websites www.rovzuidholland.nl en www.schoolopseef.nl

Het ROV-ZH als ontwikkelaar
De medewerkers van het ROV-ZH volgen de lokale, regionale en landelijke
ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en de daarvoor beschikbare
maatregelen continue. Waar dit nodig is neemt het bureau initiatieven om nieuwe
producten of programma’s te ontwikkelen.
De initiatieven liggen bij verschillende onderdelen van verkeersveiligheid. Vaak
werkt het bureau daarbij samen met derden, zoals de collega’s in andere provincies
of commerciële bureaus. Zo is het ROV-ZH in de afgelopen jaren actief geweest in
het ontwikkelen van het programma ViaStat-Online (een internetapplicatie voor het
monitoren en analyseren van verkeersongevalsgegevens). Het ROV-ZH ontwikkelt
ook producten voor de handhavingscommunicatie en de communicatie rondom de
inrichting van infrastructuur.
Daarnaast heeft het ROV-ZH het programma “SCHOOL op SEEF” (een structurele
aanpak van verkeerseducatie in het primair onderwijs) en de bijbehorende website
“SCHOOL op SEEF” gerealiseerd. Ook producten als het Groot Verkeersmysteriespel
en de Verkeerskalender komen van het ROV-ZH. Actuele ontwikkelingen zijn
bijvoorbeeld het voorbereiden van een structurele aanpak van verkeerseducatie in
het voortgezet onderwijs en het maken van een lesmethode met materialenbox voor
praktische verkeerseducatie in het primaire onderwijs.

Belangrijke partners op het gebied van verkeersveiligheid Volgens de Nota
Mobiliteit zijn het Rijk, provincies, stadsregio’s (SRR en SGH), gemeenten
en waterschappen verantwoordelijk voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid. Zij voeren de Essentiële Onderdelen van Beleid uit de Nota
Mobiliteit door in het lokale verkeers- en vervoerbeleid. Het gaat daarbij om de
samenhang tussen mobiliteit, veiligheid en leefomgeving. Zij doen dit samen
met o.a. de politie, het Openbaar Ministerie, onderwijsbegeleidingsdiensten,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland,
Fietsersbond en Team Alert

ROV-ZH staat voor kwaliteit
Om haar werk goed te blijven doen laat het ROV-ZH zich regelmatig adviseren door
drie programmagroepen: Duurzaam Veilig, Analyse en Verkenning en Handhaving.
In deze programmagroepen zitten deskundigen van de stadsregio Rotterdam, het
stadsgewest Haaglanden, de provincie, de overige wegbeheerders, de politie, het
Openbaar Ministerie en maatschappelijke organisaties.

