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Geachte heer/mevrouw,
De ANWB onderstreept het belang om de toenemende mate van automatisering van
voertuigen nadrukkelijk te bezien in relatie tot de veiligheid van de inzittenden en die van
de overige verkeersdeelnemers. Daarbij onderkennen we ook het belang van
praktijktesten om deze effecten te onderzoeken.
De hoofdlijn uit het wetsvoorstel behelst het mogelijk maken van (grootschalige)
experimenten met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg, waarbij nadrukkelijk
wordt benoemd dat ook experimenten mogelijk worden gemaakt waarbij de bestuurder
zich niet in het voertuig bevindt.
We hebben onder onze leden gevraagd hoe ze kijken naar de ontwikkeling van
zelfrijdende voertuigen en tevens hoe ze aankijken tegen de voorgenomen wetswijziging.
Uit het onderzoek blijkt dat een (kleine) meerderheid positief is over de ontwikkeling van
zelfrijdende voertuigen vanwege de te verwachten positieve invloed op de veiligheid
(minder ongelukken), doorstroming (minder files, kortere reistijden) en milieu. Ook het
tegengaan van asociaal rijgedrag wordt als voordeel van zelfrijdende voertuigen
genoemd. Toch bestaan er onder een groot deel van onze leden ook zorgen over de
veiligheid, met name in de overgangsfase waarin er deels wel en deels geen zelfrijdende
voertuigen zijn. Er zijn zorgen over de techniek die niet goed werkt, het gebrek aan
(mogelijkheid tot) interactie en het gebrek aan rijervaring die jonge bestuurders opdoen,
terwijl juist deze rijervaring cruciaal is als het zelfrijdende systeem niet (goed) werkt en
interventie van de bestuurder noodzakelijk is.
Met betrekking tot de voorgenomen wetswijziging is een kleine meerderheid (44,9%) van
onze leden positief, maar er is tevens een grote groep (39%) die tegen testen op de
openbare weg is. De veiligheid van mede weggebruikers en de onbetrouwbaarheid van de
techniek worden als belangrijkste argumenten genoemd om tegen testen op de openbare
weg te zijn. 12% van onze leden geeft aan over onvoldoende kennis en informatie te
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