
Risicothema’s 
Regio Noordoost-Brabant

Risicoanalyse Regio Noordoost-Brabant
STRATEGISCH PLAN VERKEERSVEILIGHEID

Rijden onder invloed
Dit thema is ook als risico opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan 
2020-2024 en is daarom ook een regionaal risico. Focus dient te liggen op mannen, 
vooral in de leeftijdscategorie 25-49 jaar.

Snelheid in het verkeer: 80 km/uur wegen
Bij ongeveer een derde van de regiogemeenten is dit een thema. De gemiddelde 
V85 ligt op deze wegen boven de 95 km/uur80
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Veilige infrastructuur

Hetrogeniteit in het verkeer

Technologische ontwikkelingen
Binnenste circel zijn de hoofdthema’s van het SPV, daaronder staan de subthema’s, deze zijn niet locatie gebonden. 
Vage pictogrammen tonen risicothema’s die minder spelen in de regio.

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Onervaren verkeersdeelnemers

Verkeersovertreders

Afleiding in het verkeer

Veilige inrichting: 30 km/uur wegen
Ongeveer de helft van de 30 km/uur wegen hebben niet de juiste balans tussen 
vormgeving, functie en gebruik. Dit resulteert in hoge risicocijfers, te hoge snelheden 
(V85 >40 km/u) en ongevallen waarbij langzaam verkeer slachtoffer is.
Veilige inrichting: 50 km/uur wegen
Ongeveer de helft van de 50 km/uur wegen hebben niet de juiste balans tussen 
vormgeving, functie en gebruik. Dit resulteert in hoge risicocijfers, te hoge 
snelheden (V85 >60 km/u) en een aanzienlijk aandeel in het totaal aantal 
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Veilige inrichting: 60 km/uur wegen
Voor een groot deel van de 60 km/uur wegen in de regio geldt dat er niet de juiste 
balans is tussen vormgeving, functie en gebruik. Dit resulteert in hoge risicocijfers en 
ook hoge snelheden (V85 >75 km/u).
Kwetsbare verkeersdeelnemers: Ouderen
Het aandeel ouderen neemt toe in iedere regiogemeente. Bij ongeveer 15% van de 
letselongevallen zijn ouderen betrokken, vaak in combinatie met personenauto, 
fiets of e-bike. 
Kwetsbare verkeersdeelnemers: Fietsers en e-bikers
Het aandeel fietsers neemt toe in alle regiogemeenten. Het gebruik van e-bikes stijgt 
zelfs zeer sterk. De fietsvoorzieningen zijn niet overal op orde, vaak is er geen vrijliggend 
fietspad. Bij ongeveer een kwart van de letselongevallen zijn fietsers het slachtoffer.

Onervaren verkeersdeelnemers: 16-17 jarige op de brom- en snorfiets
Brom- en snorfietsers zijn het meest vertegenwoordigd in de slachtoffers in deze leeftijd-
scategorie. Het gebruik van snorfietsen neemt daarnaast sterk toe in de regio.

Onervaren verkeersdeelnemers: kinderen op de fiets (12-14 jaar)
Ondanks dat het aandeel 12-14 jarige vrij laag is, neemt het aantal ongevallen met deze 
doelgroep in de regio toe. Bij fietsongevallen zijn de 12-14 jarigen sterk vertegenwoordigd. 
De ongevallen zijn geconcentreerd in de bebouwde kom, vaak op fietsroutes naar 

Onervaren verkeersdeelnemers: Jongere automobilist (18-24 jaar)
Dit thema speelt met name in meer landelijke gemeentes, waar het autobezit hoog is 
en jongeren minder gemakkelijk met het OV reizen. De personenauto is in deze 
gemeenten de grootste ongevalsmodaliteit in deze leeftijdscategorie.

Verkeersovertreders (normvervaging)
Dit thema is ook als risico opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan 
2020-2024 en is daarom ook een regionaal risico.  De focus ligt op het verminderen 
van asociaal rijgedrag.
Afleiding in het verkeer
Dit thema is ook als risico opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan 
2020-2024 en is daarom ook een regionaal risico.  Focus dient te liggen op 
telefoongebruik, vooral bij automobilisten, fietsers en bromfietsers.
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Snelheid in het verkeer: 30 km/uur wegen
Bij iets meer dan de helft van de regiogemeenten is dit een thema. De gemiddelde 
V85 ligt op deze wegen tussen de 40 en 50 km/uur

Snelheid in het verkeer: 50 km/uur wegen
Bij iets minder dan de helft van de regiogemeenten is dit een thema. De 
gemiddelde V85 ligt op deze wegen tussen de 60 en 70 km/uur
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Snelheid in het verkeer: 60 km/uur wegen
Bij nagenoeg alle regiogemeenten is dit een thema. De gemiddelde V85 ligt op 
deze wegen tussen de 75 en 90 km/uur

Snelheid in het verkeer

Rijden onder invloed

In januari 2020 is het Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) 
vastgesteld met de ambitie om het aantal verkeersdoden in Brabant 
terug te brengen naar nul. In de regio Noordoost-Brabant zijn het 
aantal ongevallen de afgelopen 5 jaar iets afgenomen (van 288 in 
2015 naar 260 in 2019). De regio adopteert de ambitie van nul 
verkeersdoden en zet in op de aanpak van een deel van deze 
risicothema’s die specifiek spelen in de regio. 


