
Dit bestand is op verzoek van raadslid Slangen samengesteld om inzicht te krijgen in de 
Inversteringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid en beschikbaar gesteld aan de hele raad. 
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Eind 2019 realiseerde Royal HaskoningDHV voor de Provincie Limburg de 
verkeersveiligheidsmonitor waaruit duidelijk was waar de gemeenten in Limburg staan qua 
verkeersveiligheid. Onderdelen van de verkeersveiligheidpiramide zijn een 
verkeersveiligheidsprofiel, een risicokaart en een gemeentelijke notities verkeersveiligheid.  
 
Hieruit blijkt voor Maastricht dat: 
1. Jonge bestuurders en volwassenen  hebben een vrij groot aandeel in het totale aantal slachtoffers.  
2. 50 km/u wegen: hier valt het grootste aantal slachtoffers. Het risicocijfer is echter het hoogst op 30 

km/u wegen. 
3. Fietsers en bromfietsers: hebben een relatief groot aandeel onder de slachtoffers.  
 
Uit een ongevalsanalyse blijkt dat: 

De meeste gewonden vallen in combinatie met een los/vast object. Dit zijn eenzijdige ongevallen 
met een los of vast obstakel waarbij het vervoersmiddel niet is geregistreerd. Wanneer we kijken 
naar de geregistreerde voertuig categorieën vallen de meeste ongevallen in combinatie met de fiets 
of e-bike.  
Er zijn 98 gewonden gevallen in combinatie met de fiets of e-bike.  
De meeste gewonden vallen op 50 km/u wegen.  
De meeste gewonden vallen op een weg waarvan de gemeente de wegbeheerder is. 
De meeste doden vallen in combinatie met de fiets of e-bike.  
Er zijn 5 doden gevallen in combinatie met de fiets of e-bike. 
De meeste doden vallen op een 50 km/u weg.  
De meeste doden vallen op een weg waarvan de gemeente de wegbeheerder is. 

 
Als we kijken naar het voertuigenpark dan zien we dat er een toename plaatsvindt van het aantal voertuigen 
waarbij  
Om die reden zijn de ongevallen specifiek naar de verschillende aandachtsgroepen weergegeven op kaart. Op 
deze manier is het mogelijk om visueel te zien waar de aandachtspunten zich bevinden. In het Risico-kompas 
zijn na aanvinken van Verkeersveiligheidskompas de ongevallen met gekleurde bolletjes weergegeven waarbij de 
volgende doelgroepen kunnen worden geaccentueerd (op de locatie verschijnt dan een oranje bolletje): 

o Jongere fietsers (4-16 jaar) 
o Oudere fietsers (60+) 
o Jonge bromfietsers (16-24 jaar) 
o Jonge automobilisten (16-24 jaar) 
o Alcoholgebruik 

 
Van belang om risicovolle locaties te bepalen zijn onder andere: 

Waar wonen ouderen en waar liggen dichtbij zijnde winkelcentra ten opzichte van die locaties. 
Waar bevinden zich middelbare school & MBO/HBO routes? (voor fietsverkeer en bromfietsers) 
Waar bevinden zich de snelheidsoverschrijdingen in de gemeente op de type wegen die als 
aandachtspunt zijn aangegeven (30, 50, 60 en 80 km/u wegen). 
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2.1 Toelichting bij 8 

 
Kaartje bij Project  Tongerseweg met voorgestelde maatregelen; reconstructie tussen grensovergang en Javastraat 

2.2 Toelichting bij 10 
Verkeersveiligheidssituatie en risico-inventarisatie 
De Tongerseweg verbindt België met Nederland en is een van de weinige grensovergangen in de directe 
omgeving. De weg scheidt de wijken Campagne en Wolder van de wijken Daalhof en Mariaberg. De 
volgende risico indicatoren zijn geconstateerd: 

De intensiteit van de weg bedraagt ca 9.000 mvt/etmaal.  
Uit NDW data blijkt dat de V85 boven de 55 km/u ligt met pieken tot 60 km/h. Tussen het 
Tongerseplein en de aansluiting Javastraat is dit beeld anders en ligt de V85 op of onder de 50 km/u.  
Uit de CROSS gegevens blijkt dat de Tongerseweg wordt weergegeven als weg met een hoge 
ongevalsscore met een hoge snelheidsscore. 
De oversteekbaarheid van de weg wordt op diverse plekken geregeld met een VRI (Vanaf Javastraat tot 
aan Tongerseplein). De oversteeklocaties vanaf de Javastraat tot aan de grensovergang, het gedeelte 
van de weg waarvoor de reconstructie voorzien is, zijn niet geregeld. De oversteekbaarheid voor fietsers 
is hier matig tot slecht. 
De wijken Wolder en Campagne hebben weinig dagelijkse voorzieningen waardoor de Tongerseweg 
moet worden overgestoken. 
De wijk Campagne is sterk vergrijst, 47% van de inwoners is 65 jaar of ouder. Dagelijkse en medische 
voorzieningen liggen veelal op of aan de andere zijde van de Tongerseweg waardoor deze weg wordt 
gekruist. 
De schoolvoorziening van de schoolgaande kinderen (basisschool) voor de wijken Wolder en 
Campagne is gelegen aan de andere zijde van de Tongerseweg, waardoor deze weg wordt gekruist.  
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Beoogd effect maatregelen: 
De oversteekbaarheid voor zowel fietsers als voetgangers wordt verbeterd, door de aanleg van 7 
oversteeklocaties. 
Door de aanleg van een 30 km/u zone (afwaarderen 50 km/u weg) over een lengte van 200 m wordt de 
doorsneden kern van Wolder beter met elkaar verbonden.  Doordat dit vrij kort na de grensovergang 
plaats vindt, is de verwachting dat het snelheidsbeeld, en daarmee het risico, voor de rest van de 
Tongerseweg ook verbeterd.  
Samen met de uit te voeren maatregelen, die echter niet in de menukaart voor de investeringsimpuls 
opgenomen zijn, zal hiermee de verkeersveiligheidspositie van de Tongerseweg verbeteren. 

2.3 Toelichting bij 14 
 
De Tongerseweg is van oudsher een oude Romeinse baan. Door de jaren heen is de weg met iedere reconstructie 
verhoogd aangelegd. Om de rijbaan en fietspad op gelijke hoogte aan te leggen, en zo een vlakker profiel te 
creëren waardoor de fietser meer ruimte krijgt, dient ook het fietspad verlaagd te worden. Dit brengt extra 
kosten met zich mee. Ook worden de bomen buiten de vrije ruimte geplaatst. 
Conform het kengetal (incl. 40% marge) zou voor de aanleg van de 3 km vrijliggend fietspad  549.000,- 
opgenomen kunnen worden. In het totaal bedrag voor deze maatregel is nu een bedrag opgenomen van 

621.500,-. 

2.4 Toelichting bij 15 
In het aanvraagformulier is voor beide projecten (Tongerseweg en Köbbesweg) samen, met alle hierbij 
behorende maatregelen, het dekkingsplan aangeleverd. In deze paragraaf is er een uitsplitsing gemaakt per 
maatregel voor het project Tongerseweg: 
 

 
Verplaatsen lichtmasten: 
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Saneren van verticale stoepranden en hoogteverschillen tussen verharding en berm: 

 
 
Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad (b=2,0 meter): 

 
 

 
 
Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/u zone: 
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Aanleg van een voetgangersoversteekplaats: 

 
 

 
 
Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/u naar een erftoegangsweg 30 km/u: 

 
 
Voetgangersoversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur: 
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Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/u zone: 
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3.1 Toelichting bij 8 
 

 
Kaartje bij Project Köbbesweg met voorgestelde maatregelen 

3.2 Toelichting bij 10 
Verkeersveiligheidssituatie en risico-inventarisatie 

De Köbbesweg is een belangrijke oost  west corridor die ontziet in een ontsluiting met de A2. De weg is gelegen 
buiten de kom met een maximale snelheid van 70 km/u.  
 
De volgende risico-indicatoren zijn geconstateerd: 

- De intensiteit van de weg bedraagt ca 2.500 mvt/etmaal. 
- Uit de NDW gegevens blijkt dat de V85 rond de 70 km/u ligt.  
- De weg kenmerkt zich door het grote aantal aansluitingen op vrij korte afstand in combinatie met niet 

evenredig verdeelde verkeersstromen over de kruispunten. 
- Uit de CROSS gegevens blijkt dat de Köbbesweg wordt weergegeven als weg met een hoge 

ongevalsscore met een lage snelheidsscore 
- Vanwege het hoge aantal ongevallen is voor de Köbbesweg is een schouw gehouden. Hieruit blijkt dat 

er ontwerptechnisch tekortkomingen zijn aan de weg 
). De belangrijkste aanbevelingen uit dit rapport zijn: 

o Aanpassing van de snelheid van 70 km/u naar 50 km/u 
o Verbeteren oversteekvoorzieningen fietsers (naderingssnelheid beperken) 

- Er is een belangrijke woon -werk/school relatie tussen de gemeente Eijsden  Margraten en Maastricht 
die dagelijks de Köbbesweg moeten oversteken. Gesteld kan worden dat alle fietsrelaties vanuit de kern 
Eijsden met bestemming Maastricht, en dan met name de grote werkgeverslocatie Randwyck en de 
scholenlocaties in Maastricht Oost, de Köbbesweg moeten oversteken.  

- Aan de zuidzijde van de Köbbesweg, op grondgebied van gemeente Eijsden  Margraten lig een 
perifeer winkelcentrum dat ontsloten wordt door de Köbbesweg. 

 
Beoogd effect maatregelen: 

De oversteekbaarheid voor fietsers wordt verbeterd, door de aanleg van 5 
drempelconstructies/plateaus. Deze ondersteunen het verlagen van de snelheid van 70 km/u naar 
50 km/u én zorgen ervoor dat de naderingssnelheid van de fietsoversteken door gemotoriseerd 
verkeer verlaagd wordt.  
Door het verbreden van een gedeelte van de fietspaden (200 m) wordt de positie van de fiets 
verbeterd.  
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3.3 Toelichting bij 15 
In het aanvraagformulier is voor beide projecten (Tongerseweg en Köbbesweg) samen, met alle hierbij 
behorende maatregelen, het dekkingsplan aangeleverd. In deze paragraaf is er een uitsplitsing gemaakt per 
maatregel voor het project Köbbesweg: 
 

 
 
Verbreden van fietspaden: 

 
 

 
 
Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt: 
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Bestuurskern 
Dir. Wegen en 
Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid 
 

Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag 
 

Contactpersoon 
K.C.M. van der Veen 
Coördinerend 
Beleidsmedewerker 
 

Inge.vander.Veen@minienw.nl 

 
Ons kenmerk 
IENW/BSK-2020/236409 
 

Uw kenmerk 
e-mail d.d. 01-07-2020 00:01, 
uw contactpersoon             
Tima van der Linden 
 

> Retouradres     

Het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Maastricht 
Postbus 1992 
6201 BZ MAASTRICHT 

  
Datum 30 november 2020 
Betreft Toekenningsbeschikking specifieke uitkering stimulering 

verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 

 

 
 
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,  
 
Het Rijk kent u met deze beschikking een specifieke uitkering toe. Specifieke 

In het vervolg van deze beschikking wordt u over deze voorwaarden 
geïnformeerd.  
 
BETROKKEN PARTIJEN  
 
Verstrekt door Minister van Infrastructuur en Waterstaat  

Toegekend aan College van B&W van de gemeente Maastricht  

Datum 30 november 2020 
 
REGELING       
 
Kenmerk zaaknummer 31165769 en nummer 5000004659 

Type specifieke uitkering  

Naam Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020- 
2021 

Codering E20 

Bedrag 1.755.092,14 

Periode 30 november 2020 tot en met 1 december 2024 
 
OMSCHRIJVING REGELING 
 
Basis van de verstrekking  
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. 

Beleidsdoelstelling  

U voert de kosteneffectieve en risicogestuurde infrastructurele maatregelen uit op 
het onderliggende wegennet om de verkeersinfrastructuur verkeersveiliger te 
maken. 
 
 



 

Bestuurskern 
Dir. Wegen en 
Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid 

 
Datum 
30 november 2020 
 

Ons kenmerk 
IENW/BSK-2020/236409 
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Wijze van betaling 
U ontvangt het bedrag als voorschot ter hoogte van binnen 6 
weken na bekendmaking van de beschikking. 

Het beschikbare bedrag is exclusief BTW. De 21% BTW is afgedragen aan het BTW 
Compensatiefonds. Het bedrag zal worden gestort op bankrekeningnummer 
NL85BNGH0285031384 t.n.v. Gemeente Maastricht onder vermelding van 
5000004659. 
 
GENERIEKE WETGEVING 
 
Financiële-verhoudingswet 
U dient het beschikte bedrag uiterlijk op 15 juli van de jaren volgend op het 
begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 
artikel 17a.  
 
Verantwoording 
U verantwoordt via het systeem van single information, single audit (sisa), zoals 
bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig 
indienen van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 
ministerie van BZK in werking.  
Er volgt opschorting van uitbetaling van de algemene uitkering totdat de 
verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een maximum van 26 weken.  
 
Terugvorderingsbeleid 
De minister vordert terug:  
a. voor zover er geen (volledige) of onjuiste verantwoordingsinformatie is 
verstrekt;  
b. indien de verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen;  
c. voor zover de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de uitkering;  
d. voor zover de uitkering niet rechtmatig is besteed;  
e. voor zover de rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerende 
accountant onzeker is.  

Indien de verantwoordingsinformatie te laat, niet of niet volledig wordt verstrekt, 
stelt de minister de uitkering op een lager bedrag vast als volledige terugvordering 
tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden. 
 
SPECIFIEKE WETGEVING 
 
Basis van het toegekende bedrag 
Het toekende bedrag is gebaseerd op uw e-mail van 1 juli 2020 00:01. 
 
Deel II maatregelen (binnen een jaar uitgevoerd) 
 
Uw aanvraag voor een rijksbijdrage is voor de volgende 
verkeersveiligheidsmaatregelen toegekend: 
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Verplaatsen lichtmast  

Saneren van verticale stoepranden en hoogteverschillen tussen 
verharding en berm 

 

Verbreden van fietspaden  

Aanleg van een voetgangersoversteekplaats  

Voetgangersoversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 
km/uur 

 

Aanleg van een snelheidsremmende plateau voor een 
fietsoversteek, alleen bij een kruispunt 

 

Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 
km/uur zone 

 

 
Uw aanvraag voor een rijksbijdrage is, op grond van art. 11 van het Kaderbesluit 
subsidies I en M in samenhang met artikel 4, eerste en tweede lid Regeling 
stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 voor de volgende 
verkeersveiligheidsmaatregelen gedeeltelijk toegekend: 
 

Vrijliggend fiets-
/bromfietspad - b=2,0 
meter 

 Correctie heeft plaatsgevonden op het aantal 
meter fietspad dat, volgens de regeling, in 
aanmerking komt voor een rijksbijdrage. 
Teven is de afwijking van het kostenkengetal 
(zoals opgenomen in het Arcadis-rapport 

 
Menukaart investeringsimpuls 

onderbouwd. Ook hier is voor gecorrigeerd.    

Het volwaardig 
afwaarderen van een GOW 
50 km/uur naar een ETW 
30 km/uur 

 De afwijking van het kostenkengetal (zoals 
opgenomen in het Arcadis-rapport 

 
Menukaart investeringsimpuls 

onderbouwd. Hier is voor gecorrigeerd. 

Aanleg van een 
uitritconstructie van 
zijstraat GOW naar 30 
km/uur-zone 

3.857,14 De aangevraagde maatregel is gedeeltelijk te 
koppelen aan art 4, eerste lid Regeling 
stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 
2020-2021. 
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Deel III maatregelen 
 
Uw aanvraag voor een rijksbijdrage is voor de volgende 
verkeersveiligheidsmaatregelen toegekend: 
 

Verbreden van fietspaden  

Vrijliggend fiets-/bromfietspad - b=2,5 meter  

Vrijliggend fiets-/bromfietspad - b=3,0 meter  

Vrijliggend fiets-/bromfietspad - b=4,0 meter  

Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30  

Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 
km/uur-zone 

 

Geregelde oversteekplaats (GOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 
km/uur 

 

Voetgangersoversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 
km/uur 

 

Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een 
kruispunt 

 

Saneren van verticale stoepranden en hoogteverschillen tussen 
verharding en berm 

285.200,00 

 
Uw aanvraag voor een rijksbijdrage is, op grond van art. 11 van het Kaderbesluit 
subsidies I en M in samenhang met artikel 4, eerste lid Regeling stimulering 
verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 voor de volgende 
verkeersveiligheidsmaatregel afgewezen: 
 

Vrijliggend fiets-/bromfietspad - 
b=4,5 meter 

De maatregel is niet te koppelen aan art 4, eerste 
lid Regeling stimulering 
verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. 
Fietsstraten maken geen onderdeel uit van de 
regeling. 

 
1.204.415,00 

Indicatoren  
De volgende indicatoren worden uitgevraagd:  

Besteding (jaar T)  aard van de controle R 
Cumulatieve besteding (t/m Jaar T)  aard van de controle n.v.t. 
Cumulatieve cofinanciering (t/m Jaar T)  aard van de controle R 
Per maatregel, maatregel afgerond in jaar T? (Ja/Nee)  aard van de controle 
n.v.t. 
Project afgerond (alle maatregelen) in jaar T (Ja/Nee)  aard van de controle 
n.v.t. 
De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde 
verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen); - aard 
van de controle n.v.t. 
Eventuele toelichting, mits noodzakelijk  aard van de controle n.v.t. 
 

Verplichtingen  
U besteedt het bedrag conform uw aanvraag. 
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Correspondentie  
Voor inhoudelijke vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen via 
aanvraagSPV@minienw.nl. 
Voor vragen over de verantwoordingsprocedure kunt u contact opnemen via 
postbusibi@minbzk.nl. 
 
BEKRACHTIGING  

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
Directeur-Generaal Mobiliteit, 
 
 
 
 
 
drs. C. van der Burg 
 
 
 
Bijlage(n): 0 
 
 
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk 
bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking 
betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling 
Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag. 
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het 
bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en eventueel andere op de zaak betrekking 
hebbende stukken te voegen. Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

 


