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Geachte leden,
Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ).
Het ROVZ is een samenwerkingsverband van de Zeeuwse wegbeheerders, Politie, Justitie en diverse
maatschappelijke organisaties met als doel de verkeersveiligheid in Zeeland te vergroten.
Net als vorig jaar is het Jaarverslag een infographic waarin kort en bondig is aangegeven wat er het
afgelopen jaar is gedaan. Iedere partner van het ROVZ heeft zijn eigen taken en bevoegdheden ten
aanzien van verkeersveiligheid. Deze zijn niet opgenomen in het Jaarverslag. Enkel de taken waarbij het
team ROVZ is betrokken, zijn opgenomen waarmee dit Jaarverslag dus een verantwoording is van het
budget dat door uw Staten beschikbaar is gesteld.
Het jaar 2020 staat in het teken van de vertaling van het vorig jaar door de Minister vastgestelde en door
de partners onderschreven Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, naar een regionale
Uitvoeringsagenda voor Zeeland. Terwijl we hier naar toe werken gaat uiteraard het werk gewoon door.
Binnen de speerpunten Fiets, Snelheid en Aandacht worden er weer de nodige activiteiten ontwikkeld en
uitgevoerd. Medio 2020 gaat Zeeland werken met een integrale Uitvoeringsagenda. We gaan ons dan
richten op de thema’s: kwetsbare en onervaren weggebruikers, verkeersovertreders, heterogeniteit
(landbouwverkeer) en afleiding. In de eerste helft van 2020 vindt nader onderzoek plaats naar de risico’s
binnen deze thema’s. Op basis van de gesignaleerde risico’s gaan we samen met de partners kijken naar
de juiste integrale aanpak om de risico’s te beperken en zo Zeeland veiliger te maken voor
weggebruikers. De wegbeheerders gaan aan de slag met de infrastructuur. Deze moet, om gevaarlijk
gedrag te ontmoedigen en zo ongelukken te voorkomen, zoveel mogelijk worden ingericht conform de
richtlijnen Duurzaam Veilig. Door educatie en communicatie willen we het gedrag van weggebruikers en
toekomstige weggebruikers beïnvloeden en veranderen. Tot slot gaan we op risicovolle plaatsen de
Politie vragen meer te handhaven.
Door de gezamenlijke inspanningen van alle partners verenigd in het ROVZ, hopen we de
verkeersveiligheid in Zeeland verder te vergroten en de risico’s die tot ongelukken leiden verder te
beperken. Samen gaan we voor een 100% verkeersveilig Zeeland!

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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