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Geachte leden van Provinciale Staten,
Zoals ieder jaar doen wij u ook dit jaar de jaarstukken van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Zeeland (ROVZ) toekomen. Het betreft het activiteitenoverzicht 2021 en het werkplan 2022.
Het activiteitenoverzicht geeft in één oogopslag weer wat er vorig jaar, in 2021, allemaal is gedaan om
de verkeersveiligheid te vergroten. De werkzaamheden van het ROVZ zijn veelal gericht op het
veranderen van gedrag van verkeersgebruikers. Deze activiteiten werden in 2021 sterk bemoeilijkt
door coronamaatregelen. Veel educatie- en campagnegerichte activiteiten konden helaas niet
doorgaan. Zoals u kunt zien is er desondanks in het afgelopen jaar veel gebeurd.
In het werkplan worden de plannen voor 2022 gepresenteerd. Het ROVZ gaan bestaande activiteiten
verder ontwikkelen en intensiveren. Het betreft verkeerseducatie, de bedrijvenaanpak, campagnes en
het project Doortrappen. Met de Politie wordt er geïnvesteerd in handhavingsactiviteiten zoals een
groot opgezette handhavingsactie gericht tegen het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. De
inzet van de nieuwe tool van VIA, de CUE Monitor, moet de vraag beantwoorden waar de inzet van
handhaving door de basiseenheden het meest effectief is. Andere nieuwe ontwikkelingen zijn er ook.
Zo komt er een pilot verkeerseducatie in samenwerking met de HZ University. In het kader van de
bedrijvenaanpak neemt het ROVZ deel aan de Contacta en er komt een oogstcampagne gericht op
agrariërs en weggebruikers.
Alle bij het ROVZ aangesloten partners doen ook in 2022 weer hun uiterste best om Zeeland veiliger te
maken. Verkeersveiligheid staat ook bij de Provincie hoog op de politieke agenda. Samen gaan we
voor 100% verkeersveiligheid!
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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