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De Planwet verkeer en vervoer moet leiden tot een
grotere samenhang in het verkeers- en vervoerbeleid
van de verschillende bestuurslagen in Nederland.
Deze samenhang moet niet alleen worden gezocht
in de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd,
maar ook in de wijze waarop het beleid wordt
geevalueerd en gemonitoord.
In dit rapport wordt verslag gedaan van een studieopdracht van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, waarin is nagegaan in hoeverre het
mogelijk is om een Monitoringstelsel Planwet
verkeer en vervoer te bouwen, waarin het verkeersen vervoerbeleid van alle betrokken bestuurslagen
op de essentiele onderdelen wordt gevolgd.
Uitgangspunt bij de studie was dat het stelsel aan
moet sluiten bij de wensen van de eindgebruikers
van monitoring en dat zoveel mogelijk wordt
aangesloten bij de bestaande monitoring-producten
(o.m. de BER's) en methoden (Meten =Weten).

Inhoudsopgave
1.

Achtergrond van de studieopdracht

1

2.

Gesprekken met de beoogde eindgebruiker

4

3.

Basishouding ten aanzien van monitoring

6

3.1

De twee uiteinden van een 'attitude-schaal'

6

4.

Wensen ten aanzien van het monitoringstelsel Planwet verkeer en
vervoer
11

4.1
4.2

11

4.3
4.4
4.5

Functie van het monitoringstelsel Planwet
Inhoud: ook tussendoelen, beleidsprestaties en autonome
ontwikkelingen monitoren?
Vorm en presentatie
Afstemmingsproblemen?
Procesmonitoring

5.

Meningen en activiteiten per bestuurslaag

17

5.1
5.2
5.3
5.4

Gemeenten
Kaderwetgebieden
Provincies
Het Rijk

17
19
20
20

6.

Conclusies ten aanzien van de wensen van eindgebruikers

22

7.

Bestaande monitoringsystemen verkeer en vervoer

24

8.

Eisen vanuit de Planwet aan het monitoringstelsel

26

9.

De reikwijdte van het monitoringstelsel Planwet verkeer en

13
14
14
15

vervoer

28
28
29

9.5
9.6

Het basismodel
Variant 1: Een 'essentiele onderdelen- BER'
Variant 2: Monitor Planwet als (op termijn) vervanger van de
landelijke BER
Variant 3: Het stelsel als het geheel van bestaande monitoringactiviteiten
Variant 4: Het stelsel op CD-ROM
Keuze uit de varianten

10.

Deelproducten van het monitoringstelsel Planwet

34

10.1
10.2
10.3

Producten ter verantwoording van het NVVP
Andere monitoring-producten met een meerwaarde?
Bestaande monitoring-producten uitbreiden met
effectiviteitsuitspraken en beleidsadviezen?

34
36

9.1
9.2
9.3
9.4

11.
11.1
11.2

30
31
32
32

37

Afstemmingsproblemen en oplossingen bij de bouw van het
monitoringstelsel

40

Problemen met de keuze van de monitor-variabelen
Problemen met de keuze van de indicatoren

40
41

11.3

11.10

Problemen met het draagvlak voor het stelsel bij lagere
overheden
43
Problemen rood het ambitieniveau
43
Problemen met de positionering van de monitoring-producten ten
opzichte van elkaar
44
Problemen in het proces van afstemming
45
Problemen met de afstemming van de producten op specifieke
doelgroepen
46
Problemen rond de financiering en taakverdeling
47
Problemen rond het verzamelen en presenteren van gegevens op
gemeente-niveau
48
Problemen rond het draagvlak voor de monitoring van het proces49

12.

Achtergrond Prototype

52

12.1
12.2

Keuze van dummy-indicatoren en regie's in het prototype
Presentatie Prototype: de Meten = Weten-systematiek

52
54

13.

Prototype Monitoringstelsel Planwet verkeer en vervoer

56

13.1.
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.
13.4
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.5.
13.5.1
13.5.2
1 3.6.

Autonome ontwikkelingen
Leefbaarheid
Luchtverontreiniging
Verkeersveiligheid
Bereikbaarheid
Mobiliteit personen
Automobiliteit
Openbaar vervoer
Fietsen
Mobiliteit goederen
Vrachtauto
Modal-split goederenvervoer
Epiloog

56
58
58
60
63
64
64
67
69
71
71
73
75

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

Bijlage 1: Overzicht van de indicatoren op het nationale, provinciale of
Kaderwetgebied-niveau

77

Bijlage 2:Definitie van de indicatoren op het landelijke, provinciale of
Kaderwetgebied-niveau
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Leefbaarheid
Luchtverontreiniging
Geluidsoverlast
Versnippering van het landschap
Verkeersveiligheid
Concurrerende vervoerssector
Mainport Schiphol
Selectieve bereikbaarheid
Draagvlak SVV-II
Kennis van de doelen van het SVV-II
Mobiliteit personen
Parkeren
Autokilometers
Bezettingsgraad personenauto's/ aantal carpoolers
Openbaar vervoervoorzieningen
Reizen per openbaar vervoer

91
91
91
93
94
95
96
97
97
99
99
99
99
100
101
101
102

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.

Reizen per (brom)fiets
Vervoermiddelkeuze personenverkeer
Vervoersmanagement
Reistijdverhouding tussen auto en openbaar vervoer
Kostendekking
Goederenvervoer
Vrachtverkeer
Transportefficiency wegvervoer
Vervoersomvang rail
Goederentransport over water
Vervoermiddelkeuze goederenvervoer
Prijsmaatregelen
Autonome ontwikkelingen
Inwoners
Woningbouw
Arbeid en economie
Bedrijfs- en kantoorterreinen
Autobezit
Prestatie-indicatoren

Bijlage 3:lndicatoren op gemeentelijk niveau

103
104
105
105
106
106
106
107
107
107
108
109
109
109
109
109
110
110
111
112

Bijlage 4:Stappenplan vaststellen indicatoren voor essentiele
onderdelen en het minimaal benodigde aggregatieniveau
Bijlage 5:Vragenlijst gesprekken met eindgebruikers monitoring

121
125

TT99-21 - Eindrapport

Traffic Test BV

Pagina 1

1.

Achtergrond van de studieopdracht
Deze rapportage vormt het eindresultaat van een studie die in opdracht van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat is verricht naar de mogelijkheden om een
Monitoringstelsel Verkeer en vervoer te ontwikkelen, zoals bedoeld in (de
Memorie van Toelichting op) de Planwet verkeer en vervoer.
De Planwet verkeer en vervoer heeft tot doel de samenhang in het verkeers- en
vervoerbeleid van het Rijk, provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten te
vergroten.
Directe aanleiding voor de opdracht is een relatief summiere bepaling in artikel 14
van de Planwet:
'Onze Minister doet jaarlijks verslag van zijn bevindingen met betrekking tot de
voortgang van de uitvoering van het nationale verkeers- en vervoerplan en
verbindt daar condusies aan. Hij maakt daarbij gebruik van de gegevens van
provincies en gemeenten over de voortgang van de uitvoering van provihciale
verkeers- en vervoerplannen en het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. Dit
verslag maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
als bedoeld in artikel 4.'
Pas uit de Memorie van Toelichting op de Planwet blijkt dat achter deze bepaling
een vrij ambitieuze doelstelling schuil gaat: de monitoringactiviteiten van Rijk,
provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten dienen nader op elkaar afgestemd en
gei'ntegreerd te worden. Op deze manier zal een 'Monitoringstelsel Verkeer en
vervoer' ontstaan. De achterliggende gedachte is dat de samenhang in het
verkeers- en vervoerbeleid niet alleen in de fase van beleidsbepaling en- uitvoering
moet worden gezocht, maar dat deze ook tot uitdrukking moet worden gebracht in
de evaluatie en monitoring van het beleid.
Het monitoringstelsel dient conform de MvT op de Planwet informatie te leveren
over de voortgang van het beleid c.q. de beleidsplannen. Het te ontwerpen
monitoringstelsel is daarbij op te vatten als een samenhangend geheel van de
monitoringstelsels, die Rijk, provincies, kaderwetgebieden en - zo mogelijk gemeenten zelf gebruiken om hun eigen beleid te 'monitoren' met daarbij de
'essentiele onderdelen van het beleid' als gemeenschappelijke factor ('overlap').
Het steisel dient zich te richten op de feitelijke versus de verwachte ontwikkeling
van de verkeersproblematiek, de feitelijke versus de verwachte effecten van de
getroffen maatregelen en de factoren die in positieve en in negatieve zin van
invloed zijn op de feitelijke beleidsontwikkelingen. Bovendien dient aan de hand
van het monitoringstelsel duidelijk te worden of de drie overheidsniveaus zich aan
de gemaakte afspraken houden.
In de studie zijn de mogelijkheden voor de bouw van zo'n steisel verkend.
Uitgangspunt bij de studie was dat het te bouwen steisel aansluit bij de behoeften
van de eindgebruikers van monitoring-informatie en dat tevens zoveel mogelijk
moet worden aangesloten bij reeds ontwikkelde monitoring-activiteiten en
bestaande methoden. De studie is daarom uitgewerkt in de volgende zes fasen:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inventarisatie van de wensen van de beoogde eindgebruikers van het stelsel
Inventarisatie van bestaande monitoringsystemen
Schets van de contouren van het stelsel
Inventarisatie van mogelijke afstemmingsproblemen bij de bouw van het
stelsel
Inventarisatie van oplossingen voor de geconstateerde afstemmingsproblemen
Bouw van een prototype (voorbeeldmodel) van het monitoringstelsel

In de eerste fase is aan de hand van gesprekken met de beoogde eindgebruikers
van het monitoringstelsel (politici, topambtenaren en projectleiders 'monitoring'
bij de betrokken bestuurslagen) nagegaan hoe deze aankijken tegen evaluatie en
monitoring in het algemeen en wat zij verwachten van het 'monitoringstelsel
Planwet'. In de tweede fase is vervolgens nagegaan welke monitoringactiviteiten
op het gebied van verkeer en vervoer reeds bestaan en welke monitoringvariabelen en indicatoren gehanteerd worden. Vervolgens is in fase drie een ruwe
schets van het monitoringstelsel gemaakt. Hierbij is de reikwijdte van het
monitoringstelsel beschreven (welke informatie moet in het monitoringstelsel
worden opgenomen) en is de vorm waarin het monitoringstelsel moet worden
gepresenteerd onderzocht. Vervolgens is in de vierde fase van de studie nagegaan
welke afstemmingsproblemen kunnen ontstaan wanneer wordt overgegaan tot de
concrete bouw van het stelsel. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan
problemen die te maken hebben met de sterk uiteenlopende definities die in de
bestaande monitoringsystemen worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook aan
problemen die samenhangen met de verschillende beelden en ambities die bij de
verschillende bestuurslagen bestaan ten aanzien van monitoring. In een vijfde fase
is nagedacht over mogelijke oplossingen voor de geconstateerde
afstemmingsproblemen.
In de zesde fase is een prototype van het monitoringstelsel Planwet gebouwd. Dit
prototype geeft een indruk van de wijze waarop het monitoringstelsel Planwet
vormgegeven zal worden.
Van elke fase van de studie is telkens apart verslag gedaan aan de
begeleidinggroep Monitoring Planwet. Dit rapport is een bundeling van deze
rapportages.
Leeswijzer
Het rapport bevat vier delen:
DEEL I beschrijft de eerste twee fasen van de studie. Hierin wordt verslag gedaan
van de gesprekken met de beoogde eindgebruikers van monitoring en van de
inventarisatie van bestaande monitoringactiviteiten. Ten behoeve van de
leesbaarheid is een overzicht van de monitoring-indicatoren die worden
gehanteerd bij Rijk, provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten in bijlage 1
opgenomen.
DEEL II beschrijft de derde fase van de studie: de contouren van het
monitoringstelsel Planwet.
DEEL III gaat in op de mogelijke afstemmingsproblemen bij de bouw van het
stelsel en de oplossingen die hiervoor denkbaar zijn (fase 4 en 5 van de studie).
DEEL IV tenslotte bevat de zesde fase van de studie: het prototype van het
monitoringstelsel Planwet.
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DEEL I:

• Inventarisatie van de wensen van de
beoogde eindgebruikers van bet stelsel
(fase 1)
• Inventarisatie van bestaande monitoringactiviteiten (fase 2)
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2.

Gesprekken met de beoogde eindgebruiker
In de hoofdstukken 2 t/m 7 wordt verslag gedaan van de gesprekken die zijn
gevoerd met politici, topambtenaren en beleidsmedewerkers over
beleidsmonitoring in hetalgemeen en bet monitoringstelsel dat rond de Planwet
zal ontstaan in bet bijzonder.
Nagegaan wordt
• hoe vanuit verschillende functies en verschillende bestuurslagen wordt
aangekeken tegen de bestaande monitoring-activiteiten en
• hoe volgens de potentiele eindgebruikers van monitoring wordt gedacht over
bet monitoringstelsel dat zal ontstaan rond de Planwet verkeer en vervoer.
In tabel 1 is weergegeven welke gesprekken zijn gerealiseerd.

Tabel 1 Overzicht van de gevoerde gesprekken over 'monitoring Planwet'

Politici
Rijk
Provincie/Kaderwetgebieden
Gemeenten
Totaal

1
1
2
4

Topambtenaren
3
4
3
10

Projectleiders
2
3
3
8

Totaal
6
8
8
22

Uit de interviews kwam een duidelijk beeld naar voren van de wijze waarop
vanuit verschillende functies en bestuurslagen tegen monitoring wordt aangekeken
en hoe wordt gedacht over het te bouwen monitoringstelsel conform de Planwet.
Dit beeld zal in deze rapportage worden geschetst. Eerst wordt in het verdere van
dit hoofdstuk een aantal algemene opmerkingen gemaakt over de gehanteerde
werkwijze bij de interviews. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de
verschillende betrokkenen aankijken tegen monitoring in hetalgemeen. In
hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe wordt aangekeken tegen een 'monitoringstelsel
conform de Planwet', ofwel hoe de verschillende betrokkenen aankijken tegen het
afstemmen of zelfs gezamenlijk uitvoeren van monitoringactiviteiten door Rijk,
provincies/Kaderwetgebieden en gemeenten (het monitoringstelsel). In het vijfde
hoofdstuk wordt aangegeven hoe 'per bestuurslaag' wordt aangekeken tegen de
eigen monitoring-activiteiten en de monitoring-activiteiten van andere overheden
en wat dit betekent voor het te bouwen monitoringstelsel.
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Werkwijze bij de interviews
Bij de gesprekken is een semi-gestructureerde vragenlijst gehanteerd. Deze
vragenlijst is tijdens de gesprekken echter nooit letterlijk gevolgd, maar vooral
gebruikt als 'checklist'. Om telkens tot een zinvol gesprek te kunnen komen bleek
bet noodzakelijk om de inhoud van de gesprekken sterk af te stemmen op:
• bet referentiekader van de geinterviewde ten aanzien van monitoring
• de basishouding van de geinterviewde ten aanzien van monitoring
Met bet referentiekader wordt in dit verband bedoeld: de mate waarin de
geinterviewde gewend is om te redeneren in 'doelen en middelen' en gewend is
bet beleid te beoordelen op de effecten 'in de maatschappij'. Nog veel bepalender
voor bet verloop van bet gesprek dan bet referentiekader was echter de
basishouding ten aanzien van monitoring. Daar waar monitoring werd gezien als
een vanzelfsprekend en onmisbaar onderdeel van bet beleidsproces kon relatief
veel aandacht worden besteed aan de vraag hoe de eigen monitoring-activiteiten
konden worden ingepast in een monitoringstelsel zoals bedoeld in de Planwet.
Daar waar betrokkenen kritisch stonden tegenover monitoring werd veel meer
stilgestaan bij de vraag in hoeverre monitoring van doelbereiking (of evt.
effectiviteit) zinvol is en kan bijdragen aan een verbetering van de effectiviteit van
bet verkeers- en vervoersbeleid. Bovendien bleek de basishouding zeer bepalend
te zijn voor de verdere ideeen over bet monitoringstelsel conform de Planwet.
Daarom zullen nu eerst de twee 'uiteinden' van een schaal worden geschetst
waarop de basishouding van de verschillende betrokkenen ten aanzien van
monitoring kan worden 'gescoord'.
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3.

Basishouding ten aanzien van monitoring

3.1

De twee uiteinden van een 'attitude-schaal'
Over het nut en de noodzaak van monitoring wordt zeer uiteenlopend gedacht.
Wanneer het heel erg 'zwart-wit' wordt gesteld, kunnen twee groepen worden
onderscheiden:

•

De critici:

De critici vinden monitoring nietaltijd een noodzakelijk onderdeel van de
beleidscyclus. 'We weten wat de problemen in het verkeer en vervoer zijn en hoe
we die moeten oplossen, dus laten we ons nu vooral op de uitvoering richten en
ons niet verliezen in allerlei onderzoek/ zo luidt bij deze groep de mening in
grote lijnen. Men staat daarbij kritisch tegenover de kosten die monitoring met
zich meebrengt en de functie die monitoring heeft in het beleidsproces. Bovendien
wordt de juistheid van operationalisaties van doelstellingen in twijfel getrokken
(bijv. bereikbaarheid meten in voertuigverliesuren) en wordt geageerd tegen de
gedachte dat het mogelijk zou zijn om doelbereiking en beleid aan elkaar te
koppelen (d.w.z. effecten te meten). Al helemaal uit den boze is het afrekenen van
beleidsvoerende instanties op doelbereiking: de invloed van 'autonome factoren'
op de doelbereiking is hiervoor in het verkeer en vervoer te groot. Verder gaat
monitoring van verkeers- en vervoersbeleid te veel uit van de gedachte dat er met
'geisoleerde verkeers- en vervoersdoelstellingen' wordt gewerkt.

•

'Voorstanders' van monitoring

'Voorstanders' van monitoring vinden monitoring een noodzakelijk onderdeel van
de beleidscyclus. Door systematised na te gaan in welke mate het beleid bijdraagt
aan het bereiken van (verkeers- en vervoers)doelstellingen kan de doeltreffendheid
en doelmatigheid van het verkeers- en vervoersbeleid worden vergroot.
Voorwaarde is dan wel, datde monitoring-activiteiten beter 'verankerd' worden in
de bestaande beleidscycli. Monitoring moet hierbij vooral worden opgevat als
'leermiddel' en niet als een bedreiging. Ook zou monitoring kunnen leiden tot een
zinvolle discussie over de doelen die je nastreeft in het verkeers- en
vervoersbeleid.
Geen van de geinterviewden kon daadwerkelijk (voor 100%) worden geplaatst in
de hierboven beschreven 'groepen'. De beschreven groepen moeten dan ook
vooral worden gezien als de twee uiteinden van een (denkbeeldige) schaal,
waarop de houding van de geinterviewden ten aanzien van monitoring kan
worden gescoord. Wel valt op dat veel van de tot nu toe gemterviewde personen
relatief dichtbij een van beide uiteinden kunnen worden gepositioneerd: men ziet
monitoring als een zinvol instrument of niet. De functie van de gemterviewde
(politicus/topambtenaar/projectleider monitoring) is hierbij nietzozeer bepalend
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voor de houding. De verschillen ontstaan meer per beleidsvoerende organisatie.
Verder valt op dat iedereen de neiging heeft om -wanneer zij neigen naar het ene
uiteinde van de schaal- het andere uiteinde nogal 'karikaturaal' te omschrijven:
mensen die positief staan tegenover 'monitoring' vinden dat de critici 'nog niet
gewend zijn om te denken in termen van doelen en middelen' terwijl mensen die
zich kritisch uitspreken over monitoring de huidige monitoringactiviteiten
omschrijven als 'tot mislukken gedoemde pogingen om effecten van beleid tot
twee decimalen achter de komma vast te stellen'.
1

De basishouding van de betrokkenen ten aanzien van monitoring bepaalt zeer
sterk de wijze waarop wordt aangekeken tegen een monitoringstelsel, waarbij
Rijk, provincies/Kaderwetgebieden en gemeenten hun monitoring-activiteiten op
elkaar afstemmen. Wanneer men monitoring binnen de eigen organisatie al niet zo
ziet zitten dan wordt het gezamenlijk monitoren of zelfs het maken van afspraken
over doelen en doelbereiking al helemaal als een slechte ontwikkeling
beschouwd. Doorpraten over 'hoe zo'n monitoringstelsel eruit zou moeten komen
te zien' heeft dan een averechts effect: het zou de indruk kunnen wekken dat het
monitoringstelsel min of meer 'een voldongen feit' is, terwijl het juist de bedoeling
is om het monitoringstelsel zoveel mogelijk te laten aansluiten op de wensen en
behoeften van de eindgebruikers. De houding ten aanzien van monitoring
bepaalde zodoende ook voor een belangrijk deel de verdere inhoud van de
gesprekken. De meest gehoorde 'positieve en kritische geluiden' zullen daarom nu
eerst nader worden gefllustreerd.

Positieve geluiden
'Door te monitoren krijg je uiteindelijk een effectiever en efficienter beleid'
Het belangrijkste argument om voorstander van monitoring te zijn is dat het de
mogelijkheid biedt om 'het beleid te sturen op doelen' en om zodoende
uiteindelijk te komen tot een doeltreffender en doelmatiger inzet van menskracht
en middelen.
Per situatie kan worden nagegaan op welke manier de meeste 'winst' (in termen
van doelbereiking) kan worden gehaald. In het ene gebied zal dit betekenen dat
moet worden geVnvesteerd in de OV-bereikbaarheid; in andere gebieden zal juist
worden ingezet op een verbetering van de auto-bereikbaarheid. Monitoring leidt
kortom tot een flexibelere en dus efficientere inzet van middelen.
'Monitoring leidt tot een zinvolle discussie over beleidsdoelstellingen'
Maar ook als de monitoringactiviteiten niet direct tot beleidsaanpassingen leiden
kan monitoring volgens veel geinterviewden zinvol zijn. Bijvoorbeeld wanneer
monitoring leidt tot een zinvolle discussie over de beleidsdoelstellingen. Dit
'neveneffect' van monitoring werd door een van de geinterviewden bijvoorbeeld
als voIgt verwoord:

Dit koml waarschijnlijk ook omdat er binnen de organisaties ter voorbereiding op de gesprekken vaak overleg is
geweest tussen 'politicus', 'topambtenaar' en 'projectleider monitoring', waarbij men er nadrukkelijk naar heeft
gestreefd om als organisatie 'met ^en mond' te spreken.
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'Wtj kwamen er via onze Beleidseffectrapportage achter dat we eigenlijk verkeerde doelstellingen
hadden geformuleerd. Zo waren wij, gegnt op de gedachte van het SVVII, ervan uitgegaan dat we het
fietsgebruik wilden stimuleren om daarmee het aantal autokilometers te reduceren. Je kunt je natuurlijk
afvragen in hoeverre een dergelijk substitutie-effect in dit gebied werkelijk optreedt. Toch is het zo dat ook al zou dit effect niet optreden- wij het stimuleren van het fietsgebruik goed vinden. Dit om de
aantrekkingskracht van ons gebied als sociaal-recreatief gebied te vergroten. Wij hadden dus eigenlijk
een heel ander motief voor het bevorderen van fietsverkeer dan 'het SWIT. Je moet daar wel ook in je
monitoring consequenties aan verbinden. Je komt dan bijvoorbeeld niet uit op schattingen van het
aantal personen dat de fiets in plaats van de auto heeft gebruikt, maar meer op
tevredenheidsonderzoeken onder toeristen e.d.'

7e kunt beter de benodigde beleidsvrijheid creeren door afspraken te maken over
doelen'
Monitoring van beleidsdoelen creeert verder mogelijkheden voor gemeenten en
regionale en provinciale overheden om met het Rijk 'op doel-niveau' afspraken te
maken en vervolgens zelf de instrumenten te kiezen die in de betreffende regio,
provincie of gemeente het meest geschikt zijn om de doelen te bereiken. In feite
wordt monitoring dus gezien als een instrument, waarmee nationale beleidsdoelen
'op maat' kunnen worden vertaald in regionale of gemeentelijk beleid. Door op
doel-niveau afspraken te maken hoeven er immers geen afspraken meer met het
Rijk te worden gemaakt op inspannings- of output-niveau'.
'Monitoring is een keurige service aan politiek-controlerende organen'
De huidige monitoring-rapportages en beleidseffectrapportages worden door de
politiek sterk gewaardeerd. Met name de inzichtelijkheid en begrijpelijkheid
waarmee het beleid wordt gepresenteerd spreekt de politici erg aan. Politiekcontrolerende organen hebben vaak een onverantwoorde informatie-achterstand
op een bestuurder die een heel ambtelijk apparaat achter zich heeft. Deze
achterstand wordt enigszins ingelopen door geregeld duidelijke cijfers te
publiceren die gerelateerd zijn aan de bestaande beleidsdoelstellingen. Monitoring
draagt daarmee bij aan 'gezonde democratische verhoudingen' in Nederland.
Bovendien 'dwingt' monitoring op deze manier ook aan 'de man in de straat' uit te
leggen wat er nu precies van al het beleid terechtkomt. Ook dit wordt beschouwd
als een belangrijke reden om te monitoren.

'Er gaat in deze gemeente heel veel geld om in het verkeer en vervoer. Ik vind dat we de burgers en de
Raad dan ook best eens mogen laten zien wat er met dat geld gebeurt en wat daar 'op straat' van terug
te zien is.'

Kritische geluiden
'Het is onduidelijk hoe de huidige beleidseffectrapportages beleidsmatig moeten
worden geinterpreteerd'
Bij de bestaande beleidseffectrapportages blijft -naar de mening van verschillende
geVnterviewden- te veel in het midden wie welke beleidsmatige consequenties zou
moeten verbinden aan de geconstateerde ontwikkelingen. In de rapportages wordt
te weinig gezocht naar verklaringen voor het al dan niet bereiken van doelen (het
vraagstuk van de effectiviteit van beleid) en er kunnen daardoor ook geen
beleidsaanbevelingen worden geformuleerd. Het lijkt er volgens sommige critici
dan ook op dat er alleen maar wordt gemonitoord 'om het monitoren'.
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'Wij werken niet met gefsoleerde verkeers- en vervoersdoelstellingen'
Een van de belangrijkste kritiekpunten vanuit de lagere overheden op monitoring
van verkeers- en vervoersbeleid luidt, dat integrate beleidsdoelstellingen ten
aanzien van de leefomgeving onvoldoende tot bun recht komen bij monitoring.
Sommige maatregelen kunnen -wanneer ze worden beoordeeld op de mate waarin
ze bijdragen aan de verkeers- en vervoersdoelstellingen- als inefficient worden
beoordeeld, terwijl ze uiteindelijk, geredeneerd vanuit de integrale ontwikkeling
van een bepaald gebied, van groot belang kunnen zijn. Zo gaf een van de
geinterviewden bet volgende te kennen:
'Als wij werkelijk zo hadden geredeneerd zoals u nu bedoelt (de gedachte dat je bij je beleid rekening
houdt met de mate waarin de betreffende maatregel bijdraagt aan bet bereiken van de verkeers- en
vervoersdoelstellingen, red.) dan had ons gebied er nu nogal armetierig bij gelegen. Dan waren al onze
grotere infrastructurele projecten als 'niet-rendabel' beoordeeld. Bij dit soort investeringen kun je in
mijn ogen dan ook maar beter uitgaan van wat ik zou willen omschrijven als 'geloof en visie'

Een ander voorbeeld van een van de geinterviewden betreft de aanleg van de
Betuwelijn. 'De aanleg van deze goederenspoorlijn kan wellicht moeilijk
verdedigd worden vanuit de mate waarin de aanleg van deze lijn bijdraagt aan een
SVVIl-doel als een verschuiving van de modal split in bet goederenvervoer in de
richting van milieuvriendelijkere vervoerswijzen. Maar geredeneerd vanuit de
internationale prestige van de Rotterdamse haven is de aanleg misschien juist wel
zeer zinvol'.
'Het is niet eerlijk om afgerekend te worden op de mate waarin je doelstellingen
zijn gehaald, omdat de invloed van autonome ontwikkelingen in het verkeer en
vervoer zo groot zijn.'
Een ander kritisch geluid had betrekking op de angst dat men door andere
overheden of door de politiek-controlerende organen onterecht afgerekend zou
worden op het niet halen van doelstellingen. In het verkeer en vervoer is de
invloed van autonome ontwikkelingen op het al dan niet bereiken van de doelen
zo groot, dat het niet reeel zou zijn om afgerekend te worden op het al dan niet
halen van de doelstellingen.
'Effectmeting is onmogelijk vanwege 'decision lag' 'implementation lag' en 'time
lag'.'
Tenslotte werden vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheden de effecten van
maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer -zeker als het gaat om grotere
infrastructurele maatregelen- vast te stellen. Bij deze maatregelen gaan er soms
jaren van besluitvorming overheen, voordat met de daadwerkelijke aanleg kan
worden begonnen (decision lag). Vervolgens moet de feitelijke aanleg
plaatsvinden (implementation lag) en moeten de effecten die de aanleg heeft 'op
de maatschappij' zichtbaar worden (time lag). Om dan nog het effect van deze
maatregel te isoleren van andere effecten en ontwikkelingen -zo luidt de
redenering- is onmogelijk.
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'Metingen en evaluatie-studies frustreren of vertragen onnodig het beleidsproces'.
Monitoring lijkt er soms alleen maar toe te leiden dat 'uitgediscussieerde'
beleidsissues nog eens opnieuw ter discussie worden gesteld. Monitoring leidt dan
tot onnodige vertraging van de implementatie van maatregelen, zo menen
verschillende geinterviewden.
'We weten toch wat de problemen zijn en we weten ook hoe we die moeten oplossen. Eaten we ons
dus richten op de uitvoering van de oplossingen en onszelf niet verliezen in allerlei onderzoek!'
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4.

Wensen ten aanzien van het monitoringstelsel Planwet verkeer
en vervoer
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat de houding ten aanzien van monitoring
nogal verschilt. Bij deze houding is vrij uitgebreid stilgestaan, omdat het voor een
groot deel bepaalt hoe tegen een monitoringste/se/ zoals bedoeld in de Planwet
wordt aangekeken. Maar daarnaast bleek tijdens de interviews nog een tweede
factor zeer bepalend voor de manier waarop tegen een 'monitoringstelsel Planwet'
wordt aangekeken, namelijk de perceptie van wat beoogd wordt met de Planwet
zelf. Wanneer de Planwet wordt gezien als 'keurslijf waarin het Rijk andere
overheden probeert te drukken, dan wordt een monitoringstelsel conform de
Planwet eveneens gewantrouwd, omdat dit zou kunnen worden gebruikt als een
instrument van het Rijk om de andere overheden in dit keurslijf te houden.
Wanneer de Planwet wordt gezien als een instrument waarmee de verschillende
overheden op gelijkwaardige basis zoeken naar samenhang in het verkeers- en
vervoersbeleid dan wordt een monitoringstelsel juist gezien als een nuttig
instrument om deze samenhang inzichtelijk te maken.
Een aantal gesprekken heeft zich daarom uiteindelijk meer toegespitst op de vraag
naar de wenselijkheid van (gezamenlijk) monitoren op zich dan op de vraag hoe
een gezamenlijk monitoringstelsel gestalte moet krijgen. Toch kan uit de meeste
gesprekken wel het een en ander worden opgemaakt over de wensen van de
mogelijke eindgebruikers ten aanzien van hette bouwen monitoringstelsel.
Achtereenvolgens komen hier de vragen aan bod:
• Wie zijn volgens de gei'nterviewden de eindgebruikers van het
monitoringstelsel en hoe moeten monitoring-gegevens worden gebruikt?
(paragraaf 4.1)
• Welke zaken moeten met het monitoringstelsel worden gemonitoord
(einddoelen van beleid of ook 'tussendoelen' en/of maatregelen)? (paragraaf
4.2)
• In welke vorm en wanneer moet de monitoring-informatie uit het
monitoringstelsel beschikbaar worden gesteld? (paragraaf 4.3)
• In hoeverre moeten en kunnen de monitoringactiviteiten van Rijk,
provincies/Kaderwetgebieden en gemeenten op elkaar worden afgestemd?
(paragraaf 4.4)
• Op welke manier moet informatie over het proces van afstemming van
verkeers- en vervoersbeleid van Rijk, provincies/Kaderwetgebieden en
gemeenten worden gemonitoord en gepresenteerd? (paragraaf 4.5)

4.1

Functie van het monitoringstelsel Planwet
De huidige monitoring-activiteiten van Rijk, provincies, Kaderwetgebieden en
gemeenten resulteren in diverse 'eindproducten', waarvan de
'beleidseffectrapportages', 'monitoring-rapportages' of 'voortgangsrapportages' de
bekendste voorbeelden zijn. Zij geven vaak een vrij breed overzicht van de mate
waarin allerlei zaken op het gebied van verkeer en vervoer zich ontwikkelen in de
richting van de gestelde doelen en antwoord op de vraag welke maatregelen zijn
uitgevoerd om deze ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen. Juist
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vanwege de 'breedte' van dit overzicht is het soms enigszins onduidelijk wie
precies de 'eindgebruikers' van deze monitoring-producten zijn en welke functie
de rapportages moeten c.q. kunnen hebben in het beleidsproces. Zijn de
rapportages bedoeld als instrument voor de politiek verantwoordelijken, waarmee
aan politiek-controlerende organen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Regioraad,
gemeenteraad) verantwoording kan worden afgelegd over het gevoerde beleid en
waarmee 'een discussie op hoofdlijnen' kan worden gevoerd over het
voorgenomen beleid? Of moet de informatie uit de monitoring-rapportages meer
worden gezien als een instrument waarmee, op basis van inzichten in
doelbereiking en effectiviteit van het tot dan toe gevoerde beleid, desgewenst een
gerichte bijsteHing van beleid kan plaatsvinden?
In het algemeen worden aan de bestaande rapportages volgens de geVnterviewden
toch vooral de eerstgenoemde functie (verantwoording afleggen) toegedicht. De
rapportages moeten vooral de politiek-controlerende organen een eenvoudig en
helder overzicht geven van 'de stand van zaken', waarbij de politiek
verantwoordelijken echter niet willen worden afgerekend op de effectiviteit van
het beleid. De bestaande rapportages hebben in de ogen van de meesten dus
vooral een functie in het informeren van 'de politiek'. Dit neemt niet weg dat in de
ogen van met name degenen die van monitoring' hun dagelijks werk maken'
(projectleiders monitoring) monitoring-informatie ook een belangrijke rol zou
moeten spelen op ambtelijk niveau, bij inhoudelijke discussies over de bijsteHing
van beleid. Om de monitoring-informatie meer op deze manier te kunnen
gebruiken is echter gedetailleerdere informatie nodig dan de gegevens die in de
bestaande monitoring-rapportages worden verstrekt.
Over de vraag wie de 'eindgebruikers' zijn van de bestaande monitoringrapportages bestaat op dit moment dus geen (bestuurlijke) consensus. Er wordt bij
geen van de bestuurslagen echt een duidelijke keuze gemaakt voor 'een
doelgroep' van de BER/monitoringrapportage. De landelijke BER wordt
bijvoorbeeld niet gezien als uitsluitend een instrument waarmee de minister
verantwoording kan afleggen aan de Kamer. De onduidelijkheid over de vraag
voor wie de monitoringrapportages nu eigenlijk bedoeld is kan tot gevolg hebben
dat de rapportages 'vlees noch vis' opleveren. Niemand voelt zich dan echt
aangesproken door de rapportage of erger: de rapportage wordt alleen maar gezien
als een bedreiging in plaats van een zinvol instrument.
Bij de bouw van het toekomstige monitoringstelsel conform de Planwet zal deze
'valkuil' moeten worden vermeden. Bij elk 'product' van het stelsel (een rapport,
een brochure, een databank) zal vooraf scherp moeten worden gedefinieerd wie
de eindgebruikers van het product zijn en welke functie het product beoogt te
hebben in het beleidsproces. Belangrijk daarbij is ook dat duidelijk wordt voor
welke ontwikkelingen/ effecten en beleidsprestaties een politiek verantwoordelijke
zich in welke mate daadwerkelijk verantwoordelijk acht.
Omdat het de geVnterviewden niet altijd even helder voor ogen stond wat nu
precies het monitoringstelsel conform de Planwet gaat inhouden bleek het lastig
om 'de eindgebruikers van de monitor Planwet' op basis van de interviews te
definieren. Wei kan een aantal 'beelden' worden geschetst. In de eerste plaats zag
een relatief klein deel van de geVnterviewden het monitoringstelsel uitmonden in
een rapportage, waarmee de minister 'naar de Tweede Kamer kan' om de
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voortgang van het NVVP te melden. Het gaat hier in feite om de meest 'strikte
interpretatie' van wat in de Planwet wordt vermeld over monitoring.2
'Ik denk dat je dit (de monitor Planwet red.) vooral moet bekijken vanuit het gezichtspunt van de
minister die straks naar de Kamer moet om de voortgang van het NVVP te melden. De minister is daar
nu eenmaal verantwoordelijk voor.'

De meesten zagen het monitoringstelsel echter als 'het geheel van
monitoringactiviteiten dat door Rijk, provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten'
wordt ontplooid. De functie en eindgebruikers van het stelsel zijn in dat geval
moeilijk aan te wijzen. In feite wordt immers op elk niveau beleid gemaakt en
uitgevoerd en is monitoring een zinvolle activiteit. Het soort informatie (detail- en
aggregatieniveau) dat noodzakelijk is zal echter per functieniveau verschillen.
producten het monitoringstelsel moet opleveren naast de bestaande producten van
monitoring blijft in dit geval (in dit stadium van het onderzoek) dan ook een
onbeantwoorde vraag. In deel II van dit rapport ('de contouren van het
monitoringstelsel') zal hierop worden teruggekomen.

4.2

Inhoud: ook tussendoelen, beleidsprestaties en autonome ontwikkelingen
monitoren?
Algemeen wordt het als een belangrijke tekortkoming in de bestaande monitoringrapportages gezien dat er een te grote logische kloof zit tussen het gevoerde beleid
en de gemeten 'doelbereiking'. Deze kloof leidt er soms toe dat de politiek
verantwoordelijken de rapportage voor het verkeers- en vervoerbeleid eerder als
een bedreiging zien dan als een 'leermiddel' of als een mogelijkheid om op een
degelijke manier verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Een groot
bezwaar is met name dat de mate waarin de einddoelen van het verkeers- en
vervoerbeleid worden gehaald sterk afhankelijk is van autonome ontwikkelingen,
waarop het beleid niet of nauwelijks enige vat heeft (zie hoofdstuk 3). In het
algemeen zou het volgens de meeste geinterviewden dan ook een goede zaak zijn
als deze autonome ontwikkelingen ook in kaart worden gebracht. Wat nu precies
de belangrijkste autonome ontwikkelingen zijn en hoe groot de invloed is van
deze ontwikkelingen op het al dan niet bereiken van een specifiek doel blijft
echter moeilijk vast te stellen. Daarom mag ook niet per definitie worden
gepretendeerd dat-als de autonome ontwikkelingen maar eenmaal goed worden
gemeten- betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de mate waarin het
bereiken van doelen te danken is aan het gevoerde beleid (oftewel: de effectiviteit
van het beleid).
Verder is de koppeling tussen het gevoerde beleid en doelbereiking in de huidige
situatie rond monitoring vaak moeilijk te maken, omdat te veel doelen ver afliggen
van datgene waar het beleid invloed op kan uitoefenen. Hoewel niet als zodanig
omschreven is het volgens de geinterviewden dan ook noodzakelijk om in een
monitoringstelsel nietalleen uit te gaan van (gezamenlijke) monitoring van
'einddoelen van beleid', maar ook om tussendoelen en beleidsprestaties in het
monitoringstelsel te betrekken. Een van de geinterviewden gaf bijvoorbeeld te
kennen:

In de Planwet zelf staat uitsluitend dat de Minister verslag doet van de voortgang van het NWP, daarbij gebruik
makend van gegevens van provincies en gemeenten (art 14 Planwet verkeer en vervoer). In de Memorie van
Toelichting op de Planwet wordt veel explicieter ingegaan op de afspraak tussen Rijk, provincies,
Kaderwetgebieden en gemeenten om te komen tot de bouw van een monitoringstelsel.
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'Ik heb behoefte aan meer 'halfproducten'. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat we in het verkeers- en
vervoerbeleid meer nadruk moeten leggen op 'benutting'. Het is dan vreemd dat eigenlijk niemand mij
hier een duidelijk antwoord kan geven op de vraag: 'Wat is de huidige benuttingsgraad van ons
autosnelwegennet?' Dat zou nou juist edit interessante informatie zijn.

Het verhogen van de benuttingsgraad van het autosnelwegennet zou in dit
verband kunnen worden opgevat als een tussendoel op weg naar het einddoel
'verbeteren van de bereikbaarheid'. Maar ook als het gaat om een einddoel als
'verkeersveiligheid', gaven veel geinterviewden aan 'weinig te kunnen met
uitsluitend een meting van verkeersdoden en gewonden'. Hier zou daarom ook
meer moeten worden gekeken naar zaken als 'beperking het aantal
snelheidsovertredingen' (tussendoel) of het'aantal uitgevoerde snelheidscontroles'
(beleidsprestaties).

4.3

Vorm en presentatie
De jaarlijkse begrotingsbehandeling is volgens de meeste betrokkenen het meest
geschikte moment om monitoring-gegevens beschikbaar te maken. In veel
gebieden is het nu reeds de praktijk dat de monitoringrapportage van het
afgelopen jaar tegelijk met de begroting voor het komende jaar wordt uitgebracht.
Eerder is aangegeven dat dit alom wordt beschouwd als een 'keurige service' aan
de politiek-controlerende organen. Het stelt iedereen in staat om een goed
gedocumenteerde discussie te voeren over de zin of onzin van de investeringen
die in de nieuwe begroting zijn opgenomen en over de doelstellingen van het
verkeers- en vervoersbeleid. Tegelijkertijd bestaat volgens sommigen wel het
gevaar dat de monitoring-rapportages enigszins ondergesneeuwd raken bij alle
nieuwe plannen. Van nature zijn politici namelijk gewend om zich vooral te
focussen op nieuwe investeringen en minder op beleid dat in het verleden 'ooit
eens' is ontwikkeld. Maar de gedachte dat het nastrevenswaardig is om 'de
leerervaringen met het bestaande beleid' mee te nemen in discussies over nieuw
beleid (bijv. bij de opstelling van een MIT) wordt algemeen onderschreven. De
kans dat monitoring op deze manier wordt gebruikt is het grootst als de
'leerervaringen uit het verleden' tegelijk met nieuwe plannen worden
gepresenteerd.
Toch gaf ook een enkeling te kennen de monitoring-rapportages Never na de
begroting te zien verschijnen. Een latere verschijningsdatum van monitoringgegevens zou kunnen voorkomen dat de politiek-controlerende organen een
'oneerlijke informatievoorsprong' zouden krijgen. De begroting wordt namelijk
gebaseerd op (onder meer) het cijfermateriaal uit eerdere monitoring-rapportages.
Wanneer de begroting vervolgens wordt beoordeeld op basis van de meest recente
gegevens dan is het mogelijk dat de logische samenhang tussen voorgenomen
beleid en behaalde beleidsresultaten minder sterk aanwezig is. De politiekcontrolerende organen krijgen op deze manier dan 'wel heel erg makkelijk' een
instrument in handen om kritiek uit te oefenen op de begroting. Zo kwetsbaar
wenste de betreffende politiek verantwoordelijke zich nu ook weer niet op te
stellen!

4.4

Afstemmingsproblemen?
De gedachte dat regie's, provincies en gemeenten zelf een invulling moeten geven
aan abstract geformuleerde verkeers- en vervoersdoelstellingen in het NVVP leeft
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sterk. Dit neemt niet weg dat wel sterke behoefte bestaat aan een zo uniform
mogelijk meetinstrumentarium. Daar waar de doeistellingen overeenkomen
moeten ze volgens iedereen op dezelfde manier gemeten worden. De eigen
ontwikkelingen en beleidsprestaties kunnen dan worden afgezet tegen
ontwikkelingen en beleidsprestaties in andere, op relevante kenmerken
vergelijkbare gebieden. Dit kan enig houvast bieden bij bet beoordelen van de
eigen effectiviteit van bet beleid. Een 'top 100' van fietsgebruik in gemeenten kon
een gemeente bijvoorbeeld inzichtelijk maken dat er nog veel 'winst' kon worden
behaald uit maatregelen die bet fietsgebruik stimuleren, toen bleek dat in andere,
op relevante kenmerken vergelijkbare gemeenten volgens dezelfde meting veel
meer gefietst werd.
Het streven naar uniformiteit in bet meetinstrumentarium mag naar de mening van
de betrokkenen echter ook weer niet 'doorslaan'. Provincies/regio's en gemeenten
moeten altijd voldoende ruimte houden om een eigen regionale invulling te geven
aan abstracte landelijke beleidsdoelstellingen als leefbaarheid en bereikbaarheid.
Telkens moet dus, ook bij de vertaling van doelen in (meetbare) indicatoren,
kritisch worden nagegaan of het wel echt om dezelfde beleidsdoelstellingen gaat.

Autonome ontwikkelingen
Gelijke beleidsdoelstellingen moeten dus in principe per Kaderwetgebied
/provincie/gemeente op een gelijke manier worden gemeten, maar er moet dan
altijd wel ruimte blijven om een eigen invulling te geven aan de
beleidsdoelstellingen. In feite wordt op een zelfde manier aangekeken tegen het al
dan niet uniform meten van de zogenoemde 'autonome ontwikkelingen8. Ook
bier vonden de meeste betrokkenen weer dat het zinvol is om de ontwikkelingen
waar mogelijk gezamenlijk (en dus uniform) te meten. Daarbij mocht naar de
mening van betrokkenen echter niet voorbij worden gegaan aan het feit dat het
voor elke beleidsvoerende instantie verschillend kan zijn wat de belangrijkste
'autonome ontwikkelingen' zijn. Elke beleidsvoerende instantie moet dan ook de
ruimte houden om zelfde belangrijkste 'autonome ontwikkelingen' te definieren.
Indien het vervolgens gaat om dezelfde zaken als bij andere overheden, is het
volgens de meeste betrokkenen -alleen al vanuit het oogpunt van efficientie- zeer
wenselijk om gezamenlijk en uniform te meten.

4.5

Procesmonitoring
Omdat de Planwet beoogt de samenhang in het verkeers- en vervoersbeleid van de
diverse overheden te bevorderen, is het de bedoeling dat in het monitoringstelsel
Planwet aan de hand van enkele procesindicatoren wordt nagegaan in hoeverre
Rijk, provincies/Kaderwetgebieden en gemeenten ook daadwerkelijk samenhang
in hun verkeers- en vervoersbeleid zoeken. Bij dergelijke procesindicatoren kan
worden gedacht aan zaken als:
• Bestaat er een PVVP/RVVP of gemeentelijk verkeers- en vervoersplan?
• In hoeverre zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over de samenhang in het
beleid?
• Zijn er bestuurlijke overeenkomsten gesloten tussen Rijk,
provincies/Kaderwetgebieden en gemeenten?

Met autonome ontwikkelingen wordt hier bedoeld: ontwikkelingen waarvan bekend is dat ze een belangrijke
invloed hebben op de mate waarin beleidsdoelstellingen worden gehaald, maar die 'buiten het beleid' zelf
liggen. Te denken valt hierbij aan allerlei economische en demografische ontwikkelingen.
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Veel gemterviewden vonden het lastig om dergelijke procesinformatie te plaatsen
in het monitoringstelsel, zoals zij dit voor ogen hadden (waarin toch vooral
ontwikkelingen 'op straat' worden gevolgd in plaats van ailerlei bestuurlijke
processen).
'Op zich denk ik dat het heel goed is als met het Rijk harde afspraken worden gemaakt over verkeersen vervoersdoelstellingen en de inspanningen die de verschillende partijen zullen leveren om die
doelstellingen te bereiken, maar ik zie niet hoe je het proces waarin naar samenhang wordt gezocht
zinvol kunt monitoren. Je komt dan op indicatoren uit als 'Hoe vaak is er een vergaderd met de
verschillende betrokken partijen?' Processen zijn niet in goed in cijfers uitte drukken.'

Betwijfeld werd dan ook of procesinformatie wel goed te passen was in een
rapportage waarin verder ontwikkelingen ten aanzien van de beleidsdoelen
worden gepresenteerd.
Op zichzelf wordt het wel een zinvolle exercitie gevonden om de processen van
afstemming van landelijk, provinciaal/regionaal en gemeentelijk verkeers- en
vervoersbeleid te volgen en inzichtelijk te maken. Dit zou dan echter in de vorm
van een aparte rapportage moeten worden gegoten.
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5.

Meningen en activiteiten per bestuurslaag
Tot nu toe zijn algemene lijnen geschetst van de wijze waarop tegen de bestaande
monitoring-activiteiten en de monitoring-activiteiten in bet kadervan de Planwet
wordt aangekeken. Aangegeven is dat sterk uiteenlopend wordt gedacht over de
functie en mogelijkheden van monitoring, maar dat deze 'basishouding' niet
duidelijk 'per functie' verschilt. Wei kan - als bet gaat om de activiteiten op het
gebied van monitoring - een aantal algemene lijnen 'per bestuurslaag' worden
geschetst. Ook kan globaal worden aangegeven hoe per bestuurslaag wordt
aangekeken tegen de monitoring-activiteiten van andere bestuurslagen. De mate
waarin de verschillende bestuurslagen zich 'verbonden' voelen met het verkeersen vervoerbeleid dat bij andere bestuurslagen wordt ontwikkeld is van groot
belang voor hette bouwen monitoringstelsel. Hetzal uiteindelijk (mede-)bepalend
zijn voor de mate waarin de monitoring-activiteiten van de verschillende
bestuurslagen op elkaar worden afgestemd. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld
'weinig op heeft' met de doelstellingen die de provincie in een PVVP heeft
geformuleerd, dan zal de bereidheid van de gemeente om zaken te meten in
termen van PVVP-doelstellingen gering zijn. Het is dus noodzakelijk dat bij de
bouw van het monitoringstelsel nadrukkelijk rekening wordt gehouden met 'de
perceptie van de bestuurlijke verhoudingen' bij alle bestuurslagen in Nederland.

5.1

Gemeenten
Gemeenten geven zelf-als hen gevraagd wordt naar de eigen activiteiten op het
gebied van monitoring- aan dat 'er weinig tot niets op dit terrein wordt gedaan'.
Dit blijkt echter vaak niet helemaal juist. Er wordt wel degelijk veel geteld,
gemeten of geevalueerd. Er is echter zelden sprake van een systematische meting
van de mate waarin de doelstellingen van het eigen gemeentelijke beleid worden
gerealiseerd. Vaak worden de tellingen/metingen gebruikt om maatregelen op
specifieke locaties met een of ander verkeersmodel doorte rekenen. Het
vertrouwen dat deze modellen een accurate voorspelling geven van de effectiviteit
van de maatregel is overigens gering.
Met name deze soms negatieve ervaringen met ondoorzichtige methoden
waarmee maatregelen worden doorgerekend heeft een negatief effect op de
beeldvorming van monitoring. Systematische beleidseffectmetingen worden
geschaard in dezelfde categoric 'hocus pocus van verkeersadviesbureaus'.
Gemeente-bestuurders zien soms ook weinig in het vooraf evalueren of
doorrekenen van maatregelen, omdat het de implementatieprocessen onnodig zou
vertragen.
4

Wel kan worden gesteld dat gemeenten behoefte hebben aan eenvoudige,
inzichtelijke maten, waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre de gemeente
haar doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer bereikt. 'Al was het maar
om publiek en politiek te laten zien waar al het geld naar toe gaat.'
Daarbij wordt het vooral belangrijk geacht dat de meetinstrumenten zoveel
mogelijk zijn toegesneden op het gemeentelijk niveau en dat de gemeente ook
voldoende mogelijkheden heeft om de gekozen doelvariabelen en bijbehorende

Niet alleen allerlei verkeersmodellen werden als ondoorzichtig bestempeld; ook bijvoorbeeld de WROOVsystematiek die wordt gehanteerd binnen het openbaar vervoer-beleid (nl. bij de verdeling van OV-gelden, red.)
is volgens een aantal geinterviewden volstrekt ondoorgrondelijk.
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indicatoren te bemvloeden met haar eigen beleid. Bereikbaarheid meten in termen
van voertuigverliesuren of bet meten van uitstoot van NOx op gemeentelijk niveau
is voor veel gemeenten volstrekt oninteressant. Dit neemt niet weg dat
'bereikbaarheid' en 'leefbaarheid' voor veel gemeenten wel belangrijk thema's
zijn, maar dan moet bijvoorbeeld veeleer worden gedacht aan de bereikbaarheid
van de binnenstad met het openbaar vervoer of aan 'parkeeroverlast in wijken'.
Gemeenten achten het in de meeste gevallen bovendien wenselijk dat de
meetinstrumenten een vergelijking tussen gemeenten mogelijk maakt. Een 'fiets
top 100' of een 'score op bereikbaarheid van het stadscentra' leidt in ieder geval
vrijwel altijd tot vragen in de gemeenteraad. Dezelfde voorbeelden maken echter
duidelijk dat er veel haken en ogen zitten aan zogenaamd objectieve metingen.
De meting van de bereikbaarheid van stadscentra bleek bijvoorbeeld zeer gevoelig
voor 'fouten' in de dataverzameling. Voorlopig lijken de meetinstrumenten die
een vergelijking tussen gemeenten pretenderen mogelijk te maken tot niet meer
dan korte politieke relletjes te leiden. Dit soort incidentele cijfers kunnen op den
duur het draagvlak voor monitoring ondergraven, omdat politiek
verantwoordelijken vooral zullen worden aangesproken op 'slechte rapportcijfers'.
Gemeenten zien monitoring (vooralsnog) niet als een instrument om aan andere
bestuurslagen duidelijk te maken op welke manier hun beleid bijdraagt aan de
doelstellingen op provinciaal, regionaal of nationaal niveau. Er gaan echter wel
steeds meer geluiden op dat het wenselijk is dat gemeenten dit beter zichtbaar
maken. Na afsluiting van het VERDI-convenant en ook binnen het NVVP-proces
wordt een belangrijke taak toegedicht aan de decentrale overheden als het gaat om
de verwezenlijking van nationale verkeers- en vervoersdoelstellingen. De
decentrale overheden claimen nadrukkelijk bevoegdheden en bijbehorende
financiele middelen. 'De gemeenten moeten daarom wel beter dan tot nu toe
zichtbaar maken op welke manier zij bijdragen aan het nationale beleid,' zo wordt
steeds vaker gesteld. Meestal wordt hier echter nadrukkelijk bij gezegd dat het niet
alleen de lagere overheden moeten zijn die dit in beeld dienen te brengen. EHet
monitoringstelsel kan immers niet bedoeld zijn als een instrument waarmee de
Rijksoverheid andere overheden kan 'controleren'. Het stelsel moet evenzeer
zichtbaar maken wat de Rijksoverheid heeft gedaan (of juist verzuimd heeft te
doen). Het stelsel moet dus tot uitdrukking brengen dat het bij het NVVP gaat om
nationaal plan dat door gelijkwaardige partners gezamenlijk wordt uitgevoerd.
'Ik vind het heel terecht als het Rijk op een gegeven moment aan ons vraagt wat er nu precies allemaal
terecht is gekomen van ons beleid. Ik wil best laten zien wat wij als gemeente allemaal hebben gedaan
om de files rond deze stad te verminderen. Maar tegelijkertijd moet ook zichtbaar worden gemaakt wat
het Rijk heeft gedaan. Het rekeningrijden is bijvoorbeeld nog steeds niet ingevoerd. Voor de oplossing
van de problematiek hier is de invoering daarvan cruciaal. Dat moet dan ook uit zo'n monitor komen.’

Gemeenten zien zichzelf dus wel als een belangrijke partner bij de invulling van
het NVVP; zij zijn echter veel minder geneigd zichzelf te beschouwen als partner
bij de uitvoering van provinciale verkeers -en vervoersplannen. Gemeenten die
participeren in een bovengemeentelijk samenwerkingsverband zijn vaak meer
gericht op aansluiting bij regionaal beleid. Grotere gemeenten hebben bovendien
sowieso weinig affectie met provinciale doelstellingen. Wethouders en hoofden
verkeer en vervoer van grotere gemeenten die vallen binnen een Kaderwetgebied
hebben dan ook weinig belangstelling voor bijvoorbeeld een provinciale
BeleidsEffectRapportage. Dit heeft een aantal belangrijke consequenties voor het
monitoringstelsel dat vanuit de Planwet zal ontstaan. Het is niet reeel om te
veronderstellen dat de gemeenten 'als vanzelfsprekend' informatie zullen leveren
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over de mate waarin zij bijdragen aan bet bereiken van doelstellingen uit een
PVVP. Er moet rekening gehouden worden met de nodige irritatie bij gemeenten
als gestreefd zou worden naar een stelsel waarin monitoringactiviteiten van
gemeenten worden gebruikt als 'input' voor een monitoringsysteem op provinciaal
niveau.
Tot slot dient nog een belangrijke kanttekening te worden gemaakt ten aanzien
van bet beeld dat nu is geschetst van de wijze waarop 'gemeenten' aankijken
tegen monitoring in hetalgemeen en bet monitoringstelsel conform de Planwet in
bet bijzonder. In bet kader van de opdracht is uitsluitend gesproken met
gemeente-bestuurders en -ambtenaren van de grotere gemeenten. Dit geeft
vermoedelijk een enigszins vertekend beeld. Verwacht kan worden dat kleinere
gemeenten minder menskracht en middelen vrijmaken voor monitoring. Alleen al
door bet kleinere schaalniveau is investeren in monitoring minder rendabel: ook
op 'ad hoc basis' kan daar immers een redelijk beeld worden verkregen van de
problemen, bet gevoerde beleid en de mate waarin dit heeft bijgedragen aan de
oplossing van de problemen. Het is dan ook sterk de vraag of de monitoringactiviteiten van alle Nederlandse gemeenten in een monitoringstelsel kunnen en
moeten worden gepast.
5.2

Kaderwetgebieden
De Kaderwetgebieden verschillen sterk van elkaar als het gaat om de wijze waarop
zij invulling geven aan monitoring. Een aantal regie's produceert een eigen,
regionale monitoringrapportage, gebaseerd op de doelstellingen uit het RVVP. Een
andere regio produceert samen met een regionale directie van RWS en een
provincie een regionale BER. Weer een andere regio heeft uberhaupt weinig op
met monitoring en participeert uitsluitend in 'VEMOS', een verkeerskundig
monitoringsysteem voor met name OV-beleid.
In de vorige paragraaf is al aangegeven dat grotere gemeenten vaak meer 'binding'
hebben met Kaderwetgebieden dan met provincies. Andersom geldt ook dat
vertegenwoordigers van Kaderwetgebieden vaak nauwere contacten onderhouden
met gemeenten. Dit is terug te zien in de monitoring-activiteiten van
Kaderwetgebieden. Regie's zijn daarbij sterker dan provincies gericht op
aansluiting bij de informatie-wensen en behoeften van gemeenten. Er vindt
bovendien relatiefveel daadwerkelijke uitwisseling van monitoring-informatie
plaats tussen gemeenten en regio.
Voor de bouw een monitoringste/se/ zal dit betekenen dat afstemming van
gemeentelijke monitoring-activiteiten en regionale monitoring-activiteiten (van
Kaderwetgebieden) waarschijnlijk eenvoudiger kan worden gerealiseerd dan
afstemming van gemeentelijke en provinciale monitoring-activiteiten.
Verder is het soms nogal onduidelijk hoe de monitoring-activiteiten van
Kaderwetgebieden zich verhouden tot de monitoring-activiteiten van provincies.
Daar waar de regionale BeleidsEffectRapportage een coproductie is van provincie
en regio lijken weinig afstemmingsproblemen te bestaan. Daar waar 'iedereen op
eigen houtje' werkt is het onduidelijk hoe de gebruikte indicatoren en
meetmethoden zich tot elkaar verhouden.
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5.3

Provincies
Alle provincies, met uitzondering van Noord-Holland, beschikken eind 1998 over
een beleidseffectrapportage of monitoring-rapportage^. Een aantal provincies heeft
al langere tijd ervaring met deze rapportages. Het initiatief voor de productie van
de rapportages kwam, met name in 'de beginjaren', vooral van de regionale
directies van Rijkswaterstaat. Een belangrijk voordeel van een 'trekkersrol' van de
regionale directie bij de productie van een regionale BER of monitor was dat de
Meten = Weten-methodiek, dieook in de landelijke BER werd gehanteerd,
eenvoudig kon worden overgenomen bij de productie van regionale rapportages.
Daarmee kon in ieder geval enige samenhang met de landelijke BER worden
bewaakt. De laatste jaren krijgt echter ook de provincie steeds meer belangstelling
voor de monitoring-rapportages (en fungeren soms ook als 'trekker'). Daardoor
wordt steeds meer als nadeel ervaren dat de rapportages niet 'op de maat van de
provincie zijn gesneden'. De rapportages ademen volgens veel provinciale
bestuurders nog te veel de geur van het SVVII. De veronderstellingen die ten
grondslag liggen aan het SVVIl-beleid worden volgens hen soms te veel 'een op
een' geprojecteerd op een specifieke regio. De SVVIl-veronderstelling dat het
stimuleren van het fietsgebruik het aantal autokilometers beperkt is hiervan een
goed voorbeeld. In een regio waar de fiets vrijwel uitsluitend wordt gebruikt voor
sociaal-recreatieve doeleinden gaat deze beleidsveronderstelling niet of nauwelijks
op. Bovendien brengt een regionale BER of monitor die sterk geent is op landelijk
beleid volgens de provinciale geinterviewden niet tot uitdrukking hoe het verkeersen vervoersbeleid past binnen integrale doelstellingen van een provincie. De
'beleidstheorie' (de veronderstellingen die aan het verkeers- en vervoerbeleid ten
grondslag liggen) kan dus per bestuurslaag en per regio sterk verschillen.
Er gaan daarom steeds meer geluiden op dat de provincie meer toe moet naar een
op de maat van de provincie gesneden manier van monitoring. Deze trend zou
kunnen worden opgevat als een 'knelpunt' bij de bouw van een monitoringstelsel
conform de Planwet. In dat stelsel zou immers tot uitdrukking moeten komen hoe
de provincies bijdragen aan de essentiele onderdelen van het NVVP-beleid. De
bereidheid om 'in termen van landelijk beleid' te monitoren lijktdus echter
eerder kleiner dan groter te worden.

5.4

Het Rijk
Het Rijk heeft inmiddels een 'traditie' opgebouwd met BeleidsEffectRapportages.
De landelijke BER wordt reeds sinds vele jaren jaarlijks uitgebracht. Daarnaast
worden thematische monitoring-rapportages uitgebracht over specifieke
beleidsprogramma's als 'Samen Werken Aan Bereikbaarheid' en 'Transport in
Balans'. Hoewel ook binnen het Rijk nog altijd zeer verschillend tegen monitoring
wordt aangekeken zijn de beleidseffectrapportages toch langzamerhand een breed
bekend naslagwerk voor beleidsmakers geworden. Ook Tweede Kamerleden
worden van de BER-resultaten op de hoogte gehouden via een samenvatting van
de BER in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. De BER '97 is
voor het eerst ook in zijn geheel naar de Kamerleden gestuurd. Er bestaat bij
Tweede Kamerleden zonder meer interesse in systematische informatie over
doelbereiking en het uitgevoerde beleid. Op dit moment ontstaan nog te vaak 'ad
hoc' discussies over cijfers, waarvan de betrouwbaarheid niet altijd duidelijk is.

Met dien verstande dat de drie noordelijke provincies gezamenlijk een 'BER Noord-Nederland' uitbrengen.
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Bij het opstellen van monitoringrapportages gaat het Rijk in zekere zin zijn eigen
gang. In het algemeen wordt niet gevraagd aan regie's en gemeenten om cijfers
aan te leveren die vervolgens worden 'opgeteld' tot een landelijk getal. Wei
coordineert en ondersteunt het Rijk nadrukkelijk regionale monitoring-activiteiten.
Bestuurders en beleidsmakers op Rijksniveau zien het monitoringstelsel dat rond
de Planwet zal ontstaan meer dan de andere overheden als een instrument
waarmee de Minister verantwoording kan afleggen over de voortgang van het
NVVP. In feite zou dit stelsel en de daaruit voortvloeiende monitoring-rapportage
de functie van de huidige landelijke BER volgens hen moeten overnemen. De BER
is immers een instrument voor de minister om verantwoording af te leggen over
'het huidige NVVP' ( = het SVVII).
Of het een verstandige keuze is om de BER 'op te laten gaan' in een
monitoringrapportage zoals bedoeld in artikel 14 van de Planwet is echter zeer de
vraag. Op deze vraag (hoe moet de bestaande landelijke BER zich verhouden tot
de 'Monitor Planwet?) wordt in hoofdstuk 10 nader ingegaan. Ook wordt dan
besproken in hoeverre het wenselijk is dat de 'thematische
beleidseffectrapportages' in het monitoringstelsel worden geVntegreerd.
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6.

Conclusies ten aanzien van de wensen van eindgebruikers
•

•

•

•
•

•

•

•

De ge'mterviewde politici, topambtenaren en projectleiders verschillen sterk in
hun basishouding ten aanzien van monitoring. De een ziet monitoring als een
nuttig instrument waarmee uiteindelijk de doeltreffendheid en doelmatigheid
van bet beleid kan worden vergroot, terwijl de ander monitoring vooral ziet als
een bedreiging, omdat bet beleid onterecht zal worden afgerekend op
ontwikkelingen die door bet beleid zelf slechts beperkt stuurbaar zijn. Deze
opvattingen lijken niet sterk gecorreleerd te zijn met de functie of met de
bestuurslaag waarbij de ge'mterviewde werkt.
De basishouding ten aanzien van monitoring bepaalde sterk of bet zinvol was
om met de betrokkenen door te praten over hun wensen ten aanzien van een
monitoringstelsel zoals bedoeld in de Planwet.
Bovendien zijn de meningen over de wenselijkheid van een monitoringstelsel
zoals bedoeld in de Planwet ook afhankelijk van de wijze waarop tegen de
(bedoeling van) de Planwet zelf wordt aangekeken. Wanneer de lagere
overheden de Planwet beschouwen als een poging van bet Rijk om samenhang
in bet beleid 'af te dwingen'; dan worden gezamenlijke monitoringactiviteiten
ook bij voorbaat gewantrouwd.
Toch kunnen enkele vrij algemeen levende wensen ten aanzien van bet
monitoringstelsel worden onderscheiden.
Zo zullen naast de ontwikkelingen met betrekking tot de einddoelen van beleid
ook tussendoelen, autonome ontwikkelingen en beleidsprestaties in beeld
moeten worden gebracht. Alleen dan kan volgens de geinterviewden
voorzichtig een relatie tussen doelbereiking en beleid worden gelegd en kan
monitoring-informatie een betere functie vervullen in zowel bet afleggen van
verantwoording over bet gevoerde beleid als in bet bijstellen van beleid.
Verder moeten monitoringrapportages een logische plaats krijgen in de
begrotingscyclus: bet meest geschikte moment om monitoring-gegevens
beschikbaar te stellen voor politiek-controlerende organen is tegelijk met de
verschijning van bet voorstel voor de nieuwe begroting.
Het afstemmen van monitoringactiviteiten van Rijk, provincies,
Kaderwetgebieden en gemeenten moet beperkt blijven tot de gezamenlijke
meting van die doelen die voor alle gebieden relevant zijn (bijv.
verkeersveiligheid). Daar waar de doelen gelijk zijn, zou gestreefd moeten
worden naar uniformering van het meetinstrumentarium. Er moet echter wel
altijd een bepaalde ruimte blijven voor provincies, regie's en gemeenten om
een eigen vertaling te geven aan nationale verkeers- en vervoersdoelstellingen.
Ook autonome ontwikkelingen zouden gezamenlijk kunnen worden gemeten,
maar bier geldt eveneens dat provincies, regie's en gemeenten zelf moeten
kunnen definieren wat voor hen de belangrijkste autonome ontwikkelingen
zijn.
De noodzaak om het proces waarin samenhang wordt gezocht tussen
nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid op
de een of andere manier te volgen wordt vrij algemeen onderschreven. Men
vindt het echter niet wenselijk om deze gegevens te plaatsen in een 'reguliere'
monitoringrapportage, waarin zaken als 'doelbereiking', autonome
ontwikkelingen en beleidsprestaties worden gemeten, omdat dat gegevens van
een geheel andere orde zijn.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

De mening en houding ten aanzien van monitoring en de wensen ten aanzien
van het monitoringstelsel lijken - zoals eerder gesteld - niet sterk gecorreleerd
met het type functie (politicos/ 'topambtenaar' of 'projectleider monitoring').
Wei zijn enkele lijnen 'per bestuurslaag' te schetsen.
Gemeenten gaan er zelf veelal van uit dat zij weinig tot niets doen aan
monitoring. Dit neemt niet weg dat toch heel wat 'ruwe data' op het gebied
van verkeer en vervoer worden verzameld. De verzamelde gegevens worden
echter vooral gebruikt als 'input' voor het modelmatig doorrekenen van
concrete maatregelen op specifieke locaties en niet zozeer om effecten van
beleid in kaartte brengen.
Bij de berekeningen worden vaak ingewikkelde verkeerskundige modellen
gebruikt. Deze modellen worden vanwege hun ondoorzichtigheid soms
gewantrouwd. Dit heeft een negatieve invloed op het beeld dat bij
gemeentelijke organisaties van monitoring bestaat.
Systematische beleidseffectmetingen worden veelal wel als wenselijk
beschouwd, maar dan moeten er wel betere maten voor de gemeentelijke
schaal worden ontwikkeld.
Gemeenten zijn in hun monitoring-activiteiten niet gericht op andere
bestuurslagen. Wel gaan er steeds meer stemmen op dat gemeenten beter
zichtbaar moeten maken welke (belangrijke) bijdrage zij leveren aan het
nationale beleid.
Gemeenten zijn vaak niet erg geinteresseerd in de vraag of zij een bijdrage
leveren aan de doelstellingen uit het PVVP. Daarom kan niet zonder meer
worden verwacht dat gemeenten hun monitoring-activiteiten min of meer
automatisch zullen afstemmen op de in een PVVP genoemde doelstellingen.
Grotere gemeenten die in een Kaderwetgebieden vallen hebben meer 'binding'
met het RVVP dan met het PVVP.
Kaderwetgebieden verschillen sterk van elkaar in hun activiteiten op het gebied
van monitoring. In de ene regio wordt een aparte regionale 'monitor RVVP'
gemaakt; in een andere regio worden min of meer 'ad hoc' evaluatiestudies
uitgevoerd. Ook de houding ten aanzien van monitoring verschilt sterk per
Kaderwetgebied. In ieder geval lijken de Kaderwetgebieden eerder geneigd
hun monitoring-activiteiten af te stemmen op wensen vanuit gemeenten dan
vanuit de provincie.
De meeste provincies participeren al langere tijd in de productie van regionale
BeleidsEffectRapportages of monitoringrapportages, vaak in samenwerking met
regionale directies van Rijkswaterstaat. Hierdoor is ruime ervaring opgedaan
met de M = W-methodiek. De participatie van de regionale directies zorgde
ervoor dat veel zaken in SVVIl-termen werden gemonitoord. Op dit moment
gaan steeds meer geluiden op om de rapportages meer 'op de maat van de
provincie te snijden'. De beleidsdoelenstructuur en de veronderstellingen die
aan het beleid ten grondslag liggen verschillen immers sterk per provincie. Dit
moet tot uitdrukking komen in de monitoringrapportages, zo wordt steeds
vaker gesteld. Deze trend zou de bouw van een monitoringstelsel
mogelijkerwijs kunnen bemoeilijken.
Op Rijksniveau wordt de 'monitor Planwet' vooral gezien als een instrument
waarmee de minister verantwoording over het gevoerde NVVP-beleid kan
afleggen. Nagegaan zal moeten worden hoe de Monitor Planwet kan worden
gepast in de bestaande activiteiten van het Rijk op het gebied van monitoring
(landelijke BER en de 'thematische beleidseffectrapportages').
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7.

Bestaande monitoringsystemen verkeer en vervoer
Eerder is aangegeven welke monitoringactiviteiten op het gebied van verkeer en
vervoer het Rijk, de provincies, de Kaderwetgebieden en de gemeenten reeds
ontplooien. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat in principe
uitsluitend is gekeken naar algemene monitoringsystemen die het gehele
beleidsterrein 'verkeer en vervoer' omvatten.6
In fase 2 van de studie-opdracht is nagegaan waar dergelijke algemene
beleidsmonitoringsystemen bestaan en welke indicatoren gehanteerd worden in
deze systemen. De resultaten van deze exercitie zijn ten behoeve van de
leesbaarheid vermeld in bijlage 1 van dit rapport. De conclusies die getrokken
kunnen worden uit bestudering van de bestaande monitoringsystemen kunnen hier
als voIgt kernachtig worden samengevat:
1.
2.

3.

Afgezien van het gemeentelijk niveau heeft vrijwel elke bestuurlijke eenheid
een Beleidseffectrapportage of een monitoringrapportage. Echter:
De monitoring-variabelen en indicatoren die in deze rapportages zijn
opgenomen verschillen zeer sterk. Het is nauwelijks overdreven om te stellen
dat in Nederland sprake is van een wildgroei van monitoring-indicatoren en
bijbehorende definities.
Gemeenten beschikken vaak wel over allerlei 'basisingredienten'voor
monitoring (verkeerstellingen, separate evaluaties van projecten), maar
koppelen de ruwe data zelden of nooit aan (gekwantificeerde) doelstellingen.
Dit betekent datde gemeentelijke monitoring-activiteiten (indien al aanwezig)
moeilijk zijn te passen in een monitoringstelsel Planwet verkeer en vervoer.

Thematische monitoring-systemen, bijvoorbeeld een monitor 'Transport in Balans' van het Rijk of een Monitor
Verkeersveiligheid in de regio Noord-Nederland zijn derhalve niet meegenomen.
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DEEL II:

.

De contouren van het stelsel
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8.

Eisen vanuit de Planwet aan het monitoringstelsel
Om de contouren van hette bouwen monitoringstelsel conform de Planwet te
kunnen schetsen is het zinvol om eerst nog eens te kijken naar de Planwet zelf.
Eigenlijk wordt in deze wet slechts zeer summier het onderwerp 'monitoring'
aangestipt. Artikel 14 van de Planwet stelt:
'Onze Minister doet jaarlijks verslag van zijn bevindingen met betrekking tot de voortgang van de
uitvoering van het nationale verkeers- en vervoerpian en verbindt daar conclusies aan. Hij maakt
daarbij gebruik van de gegevens van provincies en gemeenten over de voortgang van de uitvoering van
provinciale verkeers- en vervoerplannen en het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. Dit verslag
maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport als bedoeld in artikel 4.' (art.
14 Planwet verkeer en vervoer)

Pas uit de Memorie van Toelichting bij de wet blijkt dat achter het artikel 14 de
intentie tot de bouw van een monitoringstelsel schuil gaat.
Het monitoringstelsel dient conform de MvT op de Planwet informatie te leveren
over de voortgang van het beleid c.q. de beleidsplannen. Het te ontwerpen
monitoringstelsel is daarbij op te vatten als een samenhangend geheel van de
monitoringstelsels, die Rijk, provincies, kaderwetgebieden en - zo mogelijk gemeenten zelf gebruiken om hun eigen beleid te 'monitoren' met daarbij de
'essentiele onderdelen van het beleid' als gemeenschappelijke factor ('overlap').
Het stelsel dient zich te richten op de feitelijke versus de verwachte ontwikkeling
van de verkeersproblematiek, de feitelijke versus de verwachte effecten van de
getroffen maatregelen en de factoren die in positieve en in negatieve zin van
invloed zijn op de feitelijke beleidsontwikkelingen. Bovendien dient aan de hand
van het monitoringstelsel duidelijk te worden of de drie overheidsniveaus zich aan
de gemaakte afspraken houden.
Wanneer de eisen uit de MvT op de Planwet worden vertaald in M = W-termen
dient het te ontwerpen monitoringstelsel informatie te genereren over:
•

de inhoud:
• de doelen van het verkeers- en vervoersbeleid
• de mate van doelbereiking: de voortgang van het beleid in de richting
van de gestelde doelen
• de inhoud van het beleid: de (pakketten van) maatregelen, die zijn
gekozen om de doelen te realiseren
• de effectiviteit van het beleid: de mate waarin de gekozen (pakketten
van) maatregelen hebben bijgedragen aan het bereiken c.q. het
dichterbij brengen van de doelen
• de autonome factoren7: de invloed van economische, ecologische,
ruimtelijke, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen (voor
zover van belang voor het verkeer en vervoerbeleid) op de voortgang
van het beleid c.q. het realiseren van de doelen

Het betreft hier ontwikkelingen 'op de achtergrond' die met het beleid 'rivaliserende' verklaringen kunnen
bieden voor de mate van doelbereiking. De invloed van deze factoren is er - tezamen met bijv. het Europese
beleid - verantwoordelijk dat de doelbereikings- en de effectiviteitsvraag veelal verschillend worden
beantwoord.
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•

het proces:
• is er een verkeers- en vervoersplan in de zin van de Planwet
• voldoet het verkeers- en vervoersplan aan de eisen, die de Planwet
daaraan stelt
• welke afspraken zijn gemaakt over de samenhang tussen de 'essentiele
onderdelen van het beleid' van Rijk, provincies en kaderwetgebieden en
het 'zichtbare verkeers- en vervoersbeleid' van samenwerkende
gemeenten
• worden de afspraken als bedoeld in het vorige punt nageleefd en zo nee,
waarom niet
• het al dan niet tot stand komen van bestuurlijke overeenkomsten

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat zowel de voortgang van het beleid, als
de totstandkoming ervan dienen te worden gevolgd. Bovendien dient het stelsel
inzichtte geven in de samenhang van de monitoring-inspanningen van Rijk,
provincies, kaderwetgebieden en gemeenten. Dit betekent feitelijk dat het
monitoringstelsel naast 'inhoudelijke' effect- en outputindicatoren ook
procesindicatoren ten aanzien van het 'nakomen' van de Planwet bevatten.
In onze optiek komt het voorgaande erop neer dat de Monitor Planwet zowel
informatie dient op te leveren over het primaire doel van de Planwet (vergroten
samenhang in beleid) als over het einddoel van de Planwet (een effectiever
verkeers- en vervoerbeleid). Het monitoringstelsel Planwet kan derhalve als voIgt
worden gepositioneerd in een 'mini-doelboom' van de Planwet.

verhogen effectiviteit
V + V-beleid

►

inhoud

A

vergroten samenhang
in V+V-beleid
A

Planwet

Monitor
Planwet

►

proces
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9.

De reikwijdte van het monitoringstelsei Planwet verkeer en
vervoer
In het eerste deel van dit rapport is beschreven dat niet alleen verschillende
wensen en verwachtingen bestaan ten aanzien van het monitoringstelsei dat vanuit
de Planwet dient te ontstaan, maar dat ook de beelden die bestaan van 'het
Monitoringstelsei Planwet verkeer en vervoer' verschillen. In feite gaat het hier om
de basisvraag: 'Wat '/s' nil precies het Monitoringstelsei Planwet verkeer en
vervoer'. De Planwet zelf laat op dit punt enige ruimte voor nadere interpretatie.
Vandaar dat de begeleidingsgroep Monitoring Planwet eerst enkele mogelijke
'verschijningsvormen' van het Monitoringstelsei op een rij heeft gezet en
vervolgens een beargumenteerde keuze uit deze varianten heeft gemaakt.
In dit hoofdstuk wordt deze exercitie weergegeven.

Het basismodel
In de onderstaande figuur wordt een basisplaatje van het stelsel gegeven waarop
de varianten straks zullen worden ingetekend.
De drie horizontale balken representeren het beleid van de verschillende
overheidslagen op het gebied van verkeer en vervoer. Dit beleid zal, conform de
Planwet, worden vastgelegd in een NVVP, PVVP'en en RVVP'en en in zichtbaar
gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. Voor het totale (nationale) verkeers- en
vervoerbeleid zullen in het kader van het NVVP-proces enkele zogeheten
'essentiele onderdelen van beleid' worden geformuleerd. De verticale balk die
door de horizontale balk heenloopt representeert dit 'gezamenlijke' beleid. De
gedeeltes van de horizontale balken die niet worden overlapt door de verticale
balk vormen dus de 'eigen beleidsonderdelen', zaken die voor de betreffende
bestuurslaag wel van groot belang kunnen zijn, maar niet behoren tot de essentiele
onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerbeleid. Hierbij zou bijvoorbeeld
kunnen worden gedacht aan 'het aantrekkelijker maken van de provincie Zeeland
voor recreatief fietsverkeer' of 'de zorg voor adequaat vervoer van en naar een
instelling van speciaal onderwijs in de gemeente X '.

Rijk

rdeler

9.1

NVVP

CJ

T3
C

Provincies/
Kaderwetgebieden

O
_0J

PWP'en/
RVVP'en

iil)
4—'

<D
Gemeenten

CD

Zichtbaar

CD

V+V-be le id

LLJ
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9.2

Variant 1: Een 'essentiele onderdelen- BER'
In de eerste variant is het monitoringstelsel Planwet verkeer en vervoer een
monitoring-product dat zich uitsluitend richt op de essentiele onderdelen van
nationaal verkeers- en vervoerbeleid (het gearceerde deel in het onderstaande
figuur heeft betrekking op het product dat het monitoringstelsel in deze variant zal
opleveren).

Rijk

NVVP

Provincies/
Kaderwetgebieden

PVVP'en
RVVP'en

Zichtbaar
Gemeenten

V + V-beleid

Het product van het monitoringstelsel is in dit geval een rapport (of een ander
medium), waaruit duidelijk wordt op welke manier de essentiele onderdelen van
beleid worden ingevuld door de verschillende bestuurslagen en welke
beleidseffecten zichtbaar zijn op de essentiele onderdelen van het beleid.
Voor het samenstellen van het monitoring-product zou in deze variant in principe
weinig nieuwe informatie hoeven te worden verzameld. Geput kan worden uit de
bestaande monitoringproducten (landelijke BER, regionale BER's, gemeentelijke
monitoringrapportages), omdat daarin (als het goed is) ook aandacht wordt besteed
aan de voortgang van het beleid op essentiele onderdelen. Het is echter wel de
vraag of deze voortgang overal op dezelfde manier kan en moet worden gemeten
(verschillende bestuurslagen hebben immers verschillende sturingsmogelijkheden)
en ook of geput kan worden uit gemeentelijk monitoring-materiaal .
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9.3

Variant 2: Monitor Planwet als (op termijn) vervanger van de landelijke BER
In de tweede variant wordt het product van het monitoringstelsel vooral gezien als
iets, waarmee de minister verantwoording kan afleggen over het NVVP. Aangezien
het NVVP de opvolger is van het SVVII zal de bestaande landelijke BER in dat
geval verdwijnen (dit is immers een 'SWII-monitor') en worden vervangen door
de nieuwe beleidsmonitor van het NVVP. In dit geval zal niet alleen de voortgang
van het beleid op de essentiele onderdelen van beleid uit het NVVP worden
gemonitoord, maar het totale NVVP-beleid, net als dat in de landelijke BER vrijwel
het geval is. Dit betekent dat de monitor zich richt op het
'verantwoordelijkheidsgebied' van de minister. Schematised beslaat de monitor
Planwet dan het onderstaande gearceerde terrein. In feite spreken we dan van een
landelijke BER, aangevuld met de bijdrage van de andere overheidslagen aan de
essentiele onderdelen van beleid.

Rijk

NWP

:

■

•

H —1

Provincies/

PWP'erV
RWP'en

Kaderwetgebieden

Gemeenten

si

Zichtbaar
V-tV-beleid
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9.4

Variant 3: Het stelsel als het geheel van bestaande monitoring-activiteiten
In de derde variant is het monitoringstelsel eenvoudigweg het geheel van
bestaande monitoring-activiteiten. Er worden in ditgeval geen nieuwe monitoringprod ucten gemaakt, maar er wordt wel nagegaan in hoeverre de monitoringactiviteiten nader op elkaar kunnen worden afgestemd.
8

Rijk

c

NWP

CD
CD

V.
QJ-

Provincies/
Kaderwetgebieden

"O
C
o
(D

PWP'erV
RWP'en

:CD

c
CD
Gemeenten

LT)

cn
LU

Dit laatste is overigens ook in de overige varianten noodzakelijk.

Zichtbaar
VW-beleid
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9.5

Variant 4: Het stelsel op CD-ROM
In de vierde variant worden de bestaande landelijke BER, regionale BER's en
gemeentelijke monitoren gebundeld op een CD-ROM met een duidelijke index. Er
worden in het kader van het monitoringstelsel Planwet verder geen aanvullende
monitoring-activiteiten verricht.

. if in
,
Rijk

iilllSill

11*
s

"

f

WVP

■IB

SpftiW l|S IlliJ llllR:4

Provincies/

PWP'en/
RWP'en

Kaderv\etgebieden
■

Zichtbaar
V-iV-beleid

Gemeenten

__________

9.6

Keuze uit de varianten
Naar het oordeel van de studiegroep benadert de eerste variant het meest de
oorspronkelijke bedoeling van de Planwet: de monitoring-activiteiten van Rijk,
Provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten worden op elkaar afgestemd, voor
zover het gaat om de monitoring van essentiele onderdelen van beleid. Voor het
verkeers- en vervoerbeleid dat niet tot de essentiele onderdelen van nationaal
beleid behoort dragen de verschillende bestuurslagen een eigen
verantwoordelijkheid.
Bij de keuze voor de eerste variant moet wel een drietal kanttekeningen worden
geplaatst.
Ten eerste lijkt de tweede variant (een 'Monitor NVVP') een zeer noodzakelijk
instrument voor de Minister om verantwoording afte kunnen leggen over het
gevoerde beleid. Een dergelijke monitor zal dus ook zonder meer ontwikkeld
moeten worden. De 'essentiele onderdelen BER' die de Planwet oplevert kan goed
worden gebruikt als 'basismateriaal' voor de 'Monitor NVVP': in feite hoeft voor
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het samenstellen van de NVVP-Monitor de Planwet-monitor alleen maar
aangevuld te worden met een beschrijving van de voortgang van het Rijksbeleid
dat buiten de essentiele beleidsonderdelen valt.
Ten tweede blijft het idee dat in de vierde variant is geopperd om bij het
presenteren van een 'brij van gegevens' een digitaal medium te hanteren zeer
waardevol. Hoewel de keuze voor een Monitor Planwet die zich beperkt tot
essentiele beleidsonderdelen de omvang van het uiteindelijke monitoring-product
sterk zal reduceren is het overzichtelijk in kaart brengen van de voortgang van het
beleid bij alle provincies, Kaderwetgebieden en (grotere) gemeenten een lastige
zaak. Een digitaal medium biedt goede mogelijkheden om de 'gelaagdheid' van
het stelsel tot zijn recht te laten komen, zonder dat dit ten koste gaat van de
overzichtelijkheid of volledigheid.
Tenslotte moet ervoor worden gewaakt dat de vrijheid die in de voorgestelde
variant aan de verschillende bestuurslagen bij monitoring wordt gegeven ontaardt
in al te grote vrijblijvendheid. Eerder is reeds geconcludeerd dat in Nederland een
wildgroei aan gehanteerde indicatoren en definities is ontstaan. De Monitor
Planwet zal naar het oordeel van de studiegroep dan ook minimaal richtinggevend
moeten zijn voor:
•
•

De methode die bij monitoring en evaluatie wordt gehanteerd (Meten =
Weten) en
de definities die worden gebruikt ten aanzien van de essentiele onderdelen
van beleid.

Verder zouden in het kader van de ontwikkeling van de monitor Planwet adviezen
kunnen worden verstrekt over de definities van indicatoren die buiten de
essentiele beleidsonderdelen vallen.
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10.

Deelproducten van het monitoringstelsel Planwet
In de vorige hoofdstukken is aangegeven welke informatie een monitoringstelsel
verkeer en vervoer volgens de Planwet moet opleveren. Dat is nogal wat. Er moet
bijvoorbeeld bij alle bestuurslagen worden gemonitoord wat er van de essentiele
beleidsonderdelen uitde verschillende VVP'en terechtkomt. Daarbij zou niet
alleen moeten worden gekeken naar doelbereiking, maar ook naar effectiviteit en
beleidsprestaties. Bovendien zouden autonome ontwikkelingen die van invloed
zijn op de doelbereiking worden gemonitoord. Daarnaast moet het proces, waarin
de samenhang in het verkeers- en vervoerbeleid wordt gezocht in beeld worden
gebracht. In feite gaat het dus om een stelsel waarin een deel van alle landelijke
regionale monitoring- en beleidseffectrapportages en gemeentelijke monitoringactiviteiten worden samengebracht met daarbij nog eens analyses ten aanzien van
effectiviteit en informatie over het samenwerkingsproces.
Het zal duidelijk zijn dat de informatie uit het monitoringstelsel dan ook niet
zinvol kan worden gebundeld in een rapportage. Het zou dan een dik boekwerk
worden, waar niemand zich echt meer door aangesproken voelt.9 Er dient een
goede vorm te worden gevonden voor de wijze waarop de informatie die het
stelsel oplevert wordt gepresenteerd. Er moeten duidelijke 'producten' van het
stelsel worden onderscheiden en daarbij moeten duidelijke doelgroepen van de
producten worden gedefinieerd. Verder moet er rekening mee worden gehouden
dat er op dit moment al allerlei monitoring-producten bestaan ( bijv. de landelijke
en regionale BER's). Belangrijk is dat de producten die het monitoringstelsel
Planwet oplevert niet gaan 'concurreren' met de bestaande producten, maar een
wezenlijke meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande monitoringactiviteiten. In deze paragraaf worden enkele mogelijke presentatie-vormen
weergegeven. Eerst zal in par. 10.1 worden aangegeven welke producten 'de
Minister' in handen moet krijgen om op een adequate wijze verantwoording te
kunnen afleggen over de voortgang van het NVVP ( = de primaire functie van het
Monitoringstelsel volgens art. 14 van de Planwet). Daarna zal in par. 10.2 worden
geschetst welke andere producten het stelsel kan opleveren die een meerwaarde
kunnen hebben. In par. 10.3. zal nader worden ingegaan op de vraag wat er aan
de bestaande monitoring-producten zou kunnen worden veranderd om te kunnen
komen tot een beter afgestemd stelsel van monitoring-activiteiten van Rijk,
provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten.

10.1

Producten ter verantwoording van het NVVP
Het monitoringstelsel zal ieder geval de minister een aantal producten in handen
moeten geven waarmee verantwoording kan worden afgelegd aan de
volksvertegenwoording over het NVVP. Omdat uit de interviews met
'eindgebruikers' naar voren kwam dat het wenselijk is om proces-monitoring en
beleidsinhoudelijke monitoring in de presentatie gescheiden te houden lijken dan
de volgende twee afzonderlijke producten voor de hand te liggen: een Monitor
NWP en een Procesmonitor Planwet.

Uit de interviews met de mogelijke eindgebruikers kwam naar voren dat de bestaande monitoring- en
beleidseffectrapportages nu al vaak te omvangrijk worden gevonden.
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■ Monitor NWP
De monitor NWP zal informatie moeten opleveren over de ontwikkelingen ten
aanzien van de essentiele onderdelen van het beleid. Met zal een redelijk beknopt
overzicht moeten bieden met daarin:
•
De voortgang van het beleid op de essentiele onderdelen ('gaat het de goede
kant uit?')
•
De inspanningen die de verschillende overheden leveren bij de invulling van
deze essentiele onderdelen ('wat hebben de overheden daadwerkelijk
gerealiseerd?')
•
De belangrijkste autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op het al dan
niet bereiken van de doelen
•
Een globale indicatie van de effectiviteit van het gevoerde beleid
Daarnaast zal de Monitor NWP informatie bevatten over de voortgang van het
Rijksbeleid op het gebied van verkeer en vervoer dat buiten de essentiele
onderdelen van beleid valt. Het monitoringstelsel Planwet zal deze informatie
overigens niet opleveren (het stelsel richt zich immers uitsluitend op de essentiele
onderdelen van beleid).

■ Procesmonitor Planwet
De Procesmonitor Planwet zal de eerder genoemde procesindicatoren moeten
bevatten. Bij het vervaardigen van een jaarlijkse procesmonitor zal rekening
moeten worden gehouden met de kritische geluiden die tijdens de interviews met
eindgebruikers zijn gehoord: de procesmonitor mag bijvoorbeeld niet gaan
functioneren als een 'controle-instrument' van het Rijk en er moet niet te veel
worden gepretendeerd dat processen goed zijn uit te drukken in 'getallen'. Aan de
andere kant is het zo dat de minister op sommige beleidsonderdelen eigenlijk
alleen maar kan worden 'afgerekend' op het proces. Sommige onderdelen van
beleid krijgen bijna volledig hun invulling bij de decentrale overheden. De
minister stuurt in dat geval slechts 'op afstand'. Om adequaat verantwoording te
kunnen afleggen zijn dan jui'st procesindicatoren noodzakelijk. Procesmonitoring
dient ons inziens dus wel degelijk een substantieel onderdeel te zijn van het totale
monitoring-instrumentarium waarmee de minister verantwoording kan afleggen
over het NWP.
Voorgesteld wordt om jaarlijks ten behoeve van het voortgangsverslag dat de
Minister bij het MIT naar de Tweede Kamer dient te sturen (zieart.14 Planwet
verkeer en vervoer) een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de
samenwerking tussen Rijk, provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten in een
jaar is verlopen. Daarnaast zou specifiek naar de werking van de Planwet verkeer
en vervoer moeten worden gekeken.
Deze jaarlijkse procesevaluatie van de Planwet en de samenwerking in het
algemeen zou in de nationale verkeers- en vervoerberaden aan de orde kunnen
worden gesteld. Aangeraden wordt om een onafhankelijk bureau semigestructureerde face-to-face interviews af te laten nemen met een steekproef van
personen uit de volgende doelgroepen:
•
•

politiek verantwoordelijken van het Rijk, Kaderwetgebieden, provincies en
gemeenten
topambtenaren van de verschillende bestuurslagen
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•

beleidsambtenaren die vanuit bun functie veel samenwerken met de andere
bestuurslagen

De informatie die uit deze interviews komt kan worden verwerkt tot een kort,
kwalitatief 'verhaal', dat een juiste indruk geeft van:
•
bet verloop van de samenwerking tussen de bestuurslagen in bet verkeers- en
vervoerbeleid in bet algemeen, en
•
bet functioneren van de Planwet in bet bijzonder
Wanneer de Procesmonitoring Planwet jaarlijks op deze manier wordt uitgevoerd
zal over ongeveer vier jaar automatisch voldoende materiaal zijn verzameld voor
de eindevaluatie van de Planwet, die conform artikel 15 van de Planwet vijf jaar
na de inwerkingtreding van de Planwet dient te worden gehouden.

10.2

Andere monitoring-producten met een meerwaarde?
Met monitoringstelsel conform de Planwet dient niet alleen informatie op te
leveren die de Minister kan gebruiken bij bet afleggen van verantwoording over de
voortgang van bet NVVP. Met monitoringstelsel moet informatie opleveren over de
wijze waarop de verschillende bestuurslagen een bijdrage leveren aan alle
VVP'en, dus zowel bet eigen verkeers- en vervoerbeleid als bet beleid van de
andere bestuurslagen. Met monitoringstelsel zal dus bijvoorbeeld ook (globale)
informatie moeten opleveren over:
•
De wijze waarop bet Rijk heeft bijgedragen aan bet verbeteren van de
bereikbaarheid van een regio/provincie
•
De wijze waarop gemeente X heeft bijgedragen aan de doelstellingen uit bet
PVVP
•
Enz.
De vraag is nu of er andere, dan de bestaande monitoringproducten denkbaar zijn,
die deze informatie kunnen opleveren. Om monitoring-producten met een
meerwaarde boven de bestaande monitoring-producten te kunnen onderscheiden
is bet van belang om eerst na te gaan waar de belangrijkste 'gaten' vallen in bet
bestaande monitoringstelsel. Welke informatie die bet monitoringstelsel volgens
de Planwet wel zou moeten voortbrengen is nog niet verwerkt in de bestaande
BER's en monitoringrapportages?
Als een van de belangrijkste lacunes kwam uit de interviews naar voren dat
onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt welke bijdrage het Rijk levert aan lokale
of regionale beleidsprogramma's, die door verschillende bestuurslagen
gezamenlijk vorm moeten worden gegeven. Dit heeft een negatieve invloed op de
beeldvorming van monitoring bij lagere overheden. Monitoring lijkt een activiteit
die uitsluitend een 'top-down' karakter draagt.
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Het MTC Valburg

Als voorbeeld zou het beleid random de ontwikkeling van een multimodaal transportcentrum (MTC) in
Valburg worden genoemd. Hierbij zijn gemeenten, de regio (KAN-gebied), provincie Gelderland £n het
Rijk betrokken. Top-down monitoring zou nu betekenen dat gemeenten aangeven op welke manier zij
bijdragen aan het MTC en daarmee bijdragen aan 'een verschuiving van de modal split in het
goederenvervoer (- de SWII-/TIB beleidsdoelstelling)'. Gemeenten zullen echter meer geVnteresseerd
zijn in de vraag of het MTC bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio of eigen gemeente. Ook wordt
het als 'onrechtvaardig' beschouwd wanneer niet in beeld wordt gebracht op welke manier het Rijk
bijdraagt aan de realisatie van het MTC. "Monitoring moet twee kanten uitwerken,"

20

wordt gesteld

door de betrokken regionale en gemeentelijke overheden.

Het monitoringstelsel moet dus niet uitsluitend informatie opleveren over de vraag
of het beleid van een lagere overheid aansluit bij de beleidslijnen van een hogere
overheid, maar ook moet inzicht worden geboden in de vraag of de hogere
overheid bijdraagt aan het beleid van de lagere overheid. Nu zou het echter veel
te ver voeren om te monitoren hoe het Rijk bijdraagt aan het beleid van 600
gemeenten of van de verschillende regie's en provincies. Dit zou de gevreesde
'nieuwe vorm van monitoring-bureaucratie' met zich meebrengen.
Een mogelijk alternatief zou zijn om beleidsprogramma's of maatregelpakketten als
uitgangspunt te nemen (bijvoorbeeld het bovengenoemde MTC of een 'Actieplan
Utrecht Bereikbaar') voor monitoring. Vervolgens zou een separate beleidsaudit
van dit programma of maatregelpakket kunnen worden gemaakt.
Voordeel van het werken met dergelijke beleidsaudits is dat alle bestuurslagen
affiniteit met de monitoring zullen hebben en dat meer recht wordt gedaan aan de
wens van lagere overheden om in monitoring ook tot uitdrukking te laten komen
'of het Rijk het wel goed doet'. Aan separate beleidsaudits kleeft echter ook een
belangrijk bezwaar. Het gevaar is namelijk groot dat een beleidsaudit zal
verworden tot 'een van de vele ad-hoc uitgevoerde evaluatiestudies'. Er zullen dus
nadere afspraken moeten worden gemaakt tussen het Rijk, provincies en
gemeenten over de wijze waarop beleidsaudits in de systematiek van het
monitoringstelsel Planwet kunnen worden gepast.10

10.3

Bestaande monitoring-producten uitbreiden met effectiviteitsuitspraken en
beleidsadviezen?
In de Memorie van Toelichting bij de Planwet wordt nadrukkelijk aangegeven dat
bij de bouw van het monitoringstelsel het wiel niet helemaal opnieuw moet
worden uitgevonden. Er is zowel in de regio als op landelijk niveau al veel kennis
en ervaring opgebouwd met de Meten = Weten methodiek. De meest in het oog
springende producten hiervan zijn de beleidseffectrapportages die zowel landelijk
als regionaal worden opgesteld.
Wanneer echter de eisen die de Planwet stelt aan monitoring worden
geconfronteerd met de bestaande beleidseffectrapportages, dan valt op dat aan de

Het is in de bestaande situatie rond monitoring voor beleidsmakers bijvoorbeeld al lastig te interpreteren hoe
'thematische BER's en monitors (bijv. VEMOS of de BER-congestie) zich verhouden tot de 'algemene' BER's en
monitors.

TT99-21 - Eindrapport

Traffic Test BV

Pagina 38

eis 'inzicht bieden in de effectiviteit van het beleid' nog lang niet volledig is
voldaan. Op zijn hoogst kan worden gesteld dat er in sommige regie's naar wordt
gestreefd om -nu er flink wat data over meerdere jaren verzameld zijnvoorzichtige effectiviteitsuitspraken te doen. En erzijn regie's die (in meer of
mindere mate) een groeitraject hebben uitgezet, om uiteindelijk wel tot uitspraken
rond effectiviteit te komen (bijv. 'Noord'- en 'Zuid-Holland'). Meestal blijven de
rapportages (voorlopig) echtervooral een 'doelbereikings-BER': er wordt
uitsluitend aangegeven of de doelstellingen van het beleid zich bewegen in de
beoogde richting.
Hoewel uit de interviews met eindgebruikers van monitoring duidelijk werd dat
zeer uiteenlopend wordt gedacht over de mogelijkheid om effectiviteit van beleid
vast te stellen, kan wel worden gesteld dat inzicht in de mate waaraan
'doelbereiking' te danken is aan het gevoerde beleid ( = effectiviteit) door de
meeste betrokkenen als onmisbare informatie wordt beschouwd. In feite is dit met alle haken en ogen die aan effectiviteitsschattingen mogen zitten - 'de enige
juiste bron van informatie om het beleid op te sturen.'
Het lijkt dan ook wenselijk om tenminste ten aanzien van de essentiele
onderdelen van beleid uit de verkeers- en vervoerplannen - al is het maar globale
- effectiviteitsuitspraken te doen. Dit zou bijvoorbeeld vorm gegeven kunnen
worden door in de regionale en landelijke BER's verdiepingsslagen bij de
essentiele onderdelen aan te brengen, waarin in de vorm van 'een verhaal'
uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van het beleid ten aanzien van de
essentiele onderdelen. Dergelijke effectiviteitsbeschrijvingen zouden als
'intermezzo's' in de rapportages kunnen worden opgenomen.
11

De hier beschreven discussie (moet 'sec' gekeken worden naar de feitelijke
ontwikkelingen in relatie tot de doelstellingen of moeten daadwerkelijk uitspraken
worden gedaan over de effectiviteit van beleid en op basis hiervan
beleidsadviezen worden geformuleerd) is echter niet nieuw. De discussie over
'hoe ver je moet gaan met monitoring' laait in feite elke keer opnieuw op, met
name wanneer meerdere bestuurlijke partijen verschillende verwachtingen en
ambities hebben ten aanzien van monitoring.
Voor de Monitoring Planwet wordt dan ook voorgesteld om in eerste instantie een
'minimumvariant' te hanteren, waarbij alleen de feitelijke ontwikkeling van het
beleid op essentiele onderdelen in relatie tot de doelstellingen wordt geschetst. In
een groeitraject kan vervolgens worden gestreefd naar aanvulling van de Monitor
met analyses van de effectiviteit van belangrijke beleidsonderdelen. In het
prototype van het monitoringstelsel (zie deel IV van dit rapport) is daarom telkens
per beleidsonderdeel een kopje 'analyse en aanbevelingen' opgenomen, dat
verder oningevuld blijft.

11

De nadmk op een kwalitatieve beschrijving lijkt het meest wenselijk; er wordt ons inziens terecht zeer kritisch
aangekeken tegen volledige kwantificering van effecten. Wel zouden, bijvoorbeeld op basis van doelbomen,
gevolgd door 'expert-meetings' schattingen van de effectiviteit kunnen worden gemaakt.
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DEEL III:

• Inventarisatie van afstemmingsproblemen
bij de bouw van bet monitoringstelsel
(fase 4)
• Voorgestelde oplossingen voor de
geconstateerde afstemmingsproblemen
(fase 5)
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11.

Afstemmingsproblemen en oplossingen bij de bouw van het
monitoringstelsel

Het Monitoringstelsel Planwet verkeer en vervoer dient informatie over de
voortgang van het beleid op essentiele onderdelen vanuit verschillende bestaande
monitoringsystemen te bundelen. In dit hoofdstuk zullen alle mogelijke problemen
die kunnen optreden bij het op elkaar schuiven van bestaande monitoringstelsels
worden beschreven.
De afstemmingsproblemen kunnen zeer verschillend van aard zijn.
Achtereenvolgens zullen de mogelijke problemen worden behandeld met
betrekking tot:
•
de keuze van de monitor-variabelen (par. 11.1);
•
de meetinstrumenten en definities die worden gehanteerd (par.11.2);
•
het draagvlak bij met name de lagere overheden voor monitoring van
essentiele onderdelen van nationaal beleid (par. 11.3);
•
het ambitieniveau: beogen de partijen een meting van beleidseffecten of wil
men 'slechts' ontwikkelingen in het verkeer en vervoer volgen (par. 11.4);
•
de positionering van bestaande en nieuwe 'monitoring-producten' ten
opzichte van elkaar: hoe verhoudt de bestaande landelijke BER zich
bijvoorbeeld tot een 'Monitor NVVP'? (par. 11.5);
•
het proces van afstemming (par. 11.6);
•
de afstemming van de producten op specifieke doelgroepen (par. 11.7);
•
de financiering en taakverdeling bij het verzamelen en verwerken van
monitoring-activiteiten (par. 11.8);
•
het verzamelen en presenteren van gegevens op gemeente-niveau (par. 11.9)
•
het draagvlak voor de monitoring van het proces van samenwerking tussen de
verschillende bestuurslagen (par. 10).

11.1

Problemen met de keuze van de monitor-variabelen
Uit de inventarisatie van bestaande monitoringstelsels (fase 2) bleek dat inmiddels
een enorm 'woud' van variabelen is ontstaan, waarmee de verschillende
overheden nagaan in hoeverre de eigen beleidsdoelstellingen worden gehaald. Dit
is op zichzelf voor de bouw van het monitoringstelsel Planwet geen enkel
probleem. Uitgangspunt bij de bouw van dit stelsel is immers dat iedere instantie
gewoon monitoort wat hij wil. Elke gemeente, provincie of regio heeft eigen
doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en zet eigen instrumenten in
om deze doelstellingen te verwezenlijken. In de Planwet wordt echter wel gesteld
dat het NVVP een aantal 'essentiele onderdelen van beleid' zal bevatten: dit zijn
onderdelen die voor het nationale mobiliteitsbeleid zo belangrijk zijn dat alle
bestuurslagen worden geacht hieraan een invulling te geven.
Op het eerste gezicht lijkt het dus simpel: alle partijen monitoren wat zij willen,
maar stemmen de monitoring van de essentiele beleidsonderdelen af. De
bereidheid om deze essentiele onderdelen te monitoren zal waarschijnlijk
aanwezig zijn, omdat alle bestuurlijke partijen (per definitie) te maken krijgen met
de essentiele beleidsonderdelen.
Zonder echter de essentiele onderdelen van het NVVP te kennen kan nu al
worden voorspeld dat de praktijk weerbarstiger zal zijn. Ook ten aanzien van de
essentiele beleidsonderdelen zullen de sturingsmogelijkheden per bestuurslaag
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verschillen en monitoring-informatie is nu juist pas interessant als er
mogelijkheden bestaan om hetgeen gemonitoord wordt ook daadwerkelijk te
sturen. Stel bijvoorbeeld dat 'verhogen van de kwaliteit van bet openbaar vervoer'
een essentieel onderdeel van beleid is. Voor de Rijksoverheid zal dan vooral
interessant zijn om na te gaan in hoeverre bijvoorbeeld de concurrentie op bet
spoor is bevorderd en in hoeverre dit in de ogen van de klant heeft geleid tot beter
of meer vervoer per spoor. Voor provincies en/of Kaderwetgebieden, die gaan over
de aanbesteding van bet openbaar vervoer in de regio, zullen bijvoorbeeld de
kwaliteit van streekbusvervoer of de kostendekkeningsgraad de belangrijkste te
monitoren variabelen zijn. In grotere gemeenten zal men zich bezighouden met
de aanleg van busbanen en bet geven van voorrang aan openbaar vervoer bij
verkeerslichten. Voor deze gemeenten is dan 'de doorstroming van bet busverkeer
in de binnenstad' misschien juist weer een interessante monitoring-variabele.
Kortom, ook als bet gaat om zaken die in bet NVVP zijn aangewezen als
essentieel onderdeel van beleid, is bet niet waarschijnlijk datalle bestuurslagen
dezelfde monitoring-variabelen en meetmethoden zullen kiezen. De vraag is nu of
de verschillende bestuurslagen deze essentiele onderdelen van beleid op een
uniforme manier kunnen en moeten meten.
Oplossingsrichting
Gezien bet bovenstaande lijkt bet in ieder geval verstandig om de set monitorvariabelen, die door alle bestuurslagen op precies dezelfde manier dienen te
worden gemeten zeer beperkt te houden. Bij de keuze van de set monitorvariabelen dient verder telkens kritisch gekeken te worden naar de vraag of een
meting van de variabele op een specifiek aggregatieniveau wel zinvol is. Met
meten van bet aantal kilometers snelweg met verkeerssignalering op gemeenteniveau lijkt bijvoorbeeld niet zinvol; ook al zou 'verkeersbeheersing' een
essentieel onderdeel van bet beleid vormen.
Cruciaal is in ieder geval dat eerst een grondige beleidsanalyse plaatsvindt van de
essentiele onderdelen van beleid. Welke sturingsmogelijkheden hebben de
verschillende bestuurslagen en op welk 'doel-niveau' sturen zij? Wordt gestuurd
op output, op tussen- of op einddoelen?

11.2

Problemen met de keuze van de indicatoren
Ook wanneer bestuurslagen wel dezelfde doelstellingen en bijbehorende
monitoring-variabelen hanteren, kunnen afstemmingsproblemen ontstaan bij de
indicatorkeuze: wanneer bet aankomt op een concrete meting van de monitoringvariabele (d.m.v. een indicator) blijkt bijvoorbeeld dat in de ene provincie
'oppervlakte geluidsbelast gebied' net even anders berekend wordt dan in de
andere provincie. De een hanteert bijvoorbeeld een 'strengere decibellennorm'
dan de ander.
Dat juist vaak bij de keuze van de indicatoren voor dezelfde monitoring-variabelen
grote verschillen ontstaan is nauwelijks toeval. Een regio buiten de Randstad zal
bij bet monitoren van de congestie op bet eigen wegennet Never niet als enig
resultaat willen krijgen 'dat de files in de regio in vergelijking met de Randstad wel
meevallen'. Daarmee zou bet Rijk alleen maar een argument in handen kunnen
krijgen om meer geld te steken in de bereikbaarheid van de Randstad in plaats van
te investeren in de bereikbaarheid van de betreffende regio.
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Bij de exacte vertaling van de monitoring-variabele in indicatoren komt dus vaak
pas echt goed aan het licht dat verschillende gemeenten, regie's en provincies
verschillende beleidsdoelstellingen en ambitieniveaus hanteren.
Soms iijken de verschillen in de gehanteerde indicatoren echter gewoon puur
onnodig en ongewenst. Uit de gesprekken met de eindgebruikers van monitoring
bleek dat vaak behoefte bestaat aan vergelijking van de monitoring-resultaten in de
eigen provincie, regio of gemeente met (op relevante 'achtergrondkenmerken'
vergelijkbare) provincies, regie's of gemeenten. Hoe is bijvoorbeeld het
fietsgebruik in deze gemeente in vergelijking met een andere middelgrote
gemeente? Hoe staat het in onze provincie met de kostendekkingsgraad van het
openbaar vervoer in vergelijking met andere provincies met relatief veel
plattelandsgebieden?
Een uniforme meting van dit soort zaken maakt het mogelijk om - met alle haken
en ogen die aan altijd aan vergelijkingen zitten - enig inzicht te krijgen in de vraag
'hoe de eigen provincie, regio of gemeente het doet'. Soms is een 'referentiegebied' nu eenmaal noodzakelijk om de eigen beleidsprestaties te kunnen
beoordelen.
Voor het monitoringstelsel Planwet is het dan ook wenselijk om na te gaan:
•
Welke essentiele onderdelen van beleid aan de hand van dezelfde
monitoringvariabelen en indicatoren dienen te worden gevolgd.
•
Welke verschillen bestaan in de wijze waarop deze onderdelen nu worden
gemeten.
•
In hoeverre deze verschillen kunnen worden weggenomen.
Om ervoorte zorgen dat meetinstrumenten worden 'getiniformeerd' zal enige
centrale storing noodzakelijk zijn. Echter: het principe dat iedere instantie gewoon
monitoort wat (en hoe) hij het wil moet gehandhaafd blijven.
Oplossingsrichting
Voor het bovenstaande probleem lijkt een eenvoudige oplossing voor de hand te
liggen: Maak afspraken! De vraag is echter hoe dit precies moet gebeuren. De
vrijheid van alle bestuurslagen om datgene te monitoren wat men zelf belangrijk
acht, mag niet in het geding komen. De monitorende partijen zullen bovendien
niet erg happig zijn op de aanpassing van een indicator die nu alweer enkele jaren
wordt gehanteerd. Monitoren is immers het volgen van ontwikkelingen en een
aanpassing van indicator betekent dat de vergelijkbaarheid met voorgaande
periodes wordt losgelaten.
Toch moet dit probleem met enige inschikkelijkheid van alle partijen kunnen
worden opgelost. Wanneer een partij een indicator niet wil aanpassen om een
trendbreuk met voorgaande jaren te voorkomen kan altijd nog worden gekozen
voor het (tijdelijk) meten op de 'eigen manier' en op de wijze die in het
monitorigstelsel wordt gehanteerd (bijvoorbeeld 'aantal voertuigkilometers en
'aantal personenautoki lometers').
Aanbevolen wordt om -op het moment dat de essentiele onderdelen van het
beleid zijn vastgesteld- een aparte werkgroep van monitoring-experts van de
verschillende betrokken bestuurslagen in te stellen die zoekt naar oplossingen
voor de afstemmingsproblemen met betrekking tot de indicatorkeuze.

TT99-21 - Eindrapport

Traffic Test BV

Pagina 43

11.3

Problemen met het draagvlak voor het stelsel bij lagere overheden
Uit een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van de lagere overheden bleek
dat soms weerstand bestaat tegen het beoogde monitoringstelsel, omdat het voorai
zou gaan fungeren als een 'controle- instrument voor het Rijk'. De lagere
overheden dienen immers informatie aan te dragen over de wijze waarop zij een
invulling hebben gegeven aan de essentiele onderdelen van het nationaal
verkeers- en vervoerbeleid. Uit het stelsel zou niet naar voren komen in hoeverre
het Rijk al haar afspraken nakomt en bijdraagt aan de oplossing van regionale
en/of lokale verkeers- en vervoersproblemen.
Het gevaar dat op de loer ligt wanneer de lagere overheden het gevoel hebben dat
zij uitsluitend informatie aanleveren 'voor de Minister' (en verder zelf niets doen
met deze informatie) is dat er -vanuit een angst om afgerekend te worden op
resultaten- een neiging ontstaattot 'window-dressing'. Erwordtveel energie
gestoken in een aantrekkelijke presentatie van het eigen beleid en de behaalde
resultaten, terwijl deze energie beter worden gestoken in monitoring-activiteiten
die ook een functie hebben in de eigen beleidscyclus.
Oplossingsrichting
Het genoemde gevaar van 'window-dressing' kan deels worden beteugeld door in
het stelsel indicatoren op te nemen die echt maar op een manier kunnen worden
gemeten. Belangrijk is verder dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
centrale gegevensbronnen (bijvoorbeeld bij het CBS of de AVV), waarbij
vervolgens resultaten kunnen worden uitgesplitst naar deelgebieden. Hierdoor
hoeft niet telkens te worden gecontroleerd of alle instanties wel op exact dezelfde
manier een indicator hebben vastgesteld en wordt voorkomen dat lagere
overheden uitsluitend ten behoeve van de Planwet allerlei monitoring-activiteiten
gaan verrichten die verder geen functie hebben in de eigen beleidscyclus.

11.4

Problemen rond het ambitieniveau
Beleidsmakers hebben verschillende beelden bij termen als 'monitoring',
'evaluatie' en 'beleidseffectmeting'. De een denkt bij monitoren voorai aan het
volgen van de belangrijkste ontwikkelingen. Monitoring biedt dan de
basisinformatie, waarop beleidsbeslissingen kunnen worden gebaseerd. Anderen
gaan ervan uit dat monitoren er uiteindelijk toe moet leiden dat ook uitspraken
kunnen worden gedaan over de effectiviteit van beleid. In fase 1 is reeds
uitgebreid ingegaan op de verschillende beelden en verwachtingen die politici,
topambtenaren en projectleiders 'monitoring' hebben van monitoring.
Vaak blijkt dat bij de productie van bijvoorbeeld regionale
beleidseffectrapportages, waarbij meerdere bestuurlijke partijen betrokken zijn
(regionale directies van RWS, provincies, Kaderwetgebieden) nu al veel
'communicatieproblemen' kunnen ontstaan doordat niet iedereen hetzelfde
ambitieniveau hanteert. De ene partij wil een heuse 'effectiviteits-BER', waarin vrij
harde uitspraken worden gedaan over de doeltreffendheid van het gevoerde
beleid, terwijl de andere partij met dezelfde BER niet verder wil gaan dan het
volgen van de belangrijkste ontwikkelingen.
Verwacht mag worden dat deze problemen rond het ambitieniveau nog eens
nadrukkelijker een rol gaan spelen wanneer verschillende monitoringsystemen op
elkaar worden geschoven.
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Oplossingsrichting
Wanneer er in het Monitoringstelsel Planwet voor wordt gekozen om monitoring
in de eerste plaats op te vatten als 'het volgen van ontwikkelingen en zichtbaar
maken van beleid' (doelbereiking) dan zal het bovenstaande slechts in beperkte
mate daadwerkelijk een probleem vormen. Wei blijft het in dit geval van cruciaal
belang om, vooral naar de lagere overheden toe, duidelijk te communiceren dat
met het monitoringstelsel niet meer wordt gepretendeerd dan 'ontwikkelingen
volgen en beleid zichtbaar maken.' In de gesprekken met de beoogde
eindgebruikers kwam als belangrijke oorzaak voor weerstand tegen monitoring
naar voren dat men beleidseffectmetingen te pretentieus vindt. Een actieve
communicatiestrategie random het monitoringstelsel Planwet is dus van groot
belang. Hierin lijkt een belangrijke functie weggelegd voor (bijvoorbeeld) het
kennisplatform VERDI.
Tegelijkertijd is het de vraag of het idee om ook 'effectiviteitsuitspraken' te doen
en zelfs beleidsadviezen te koppelen aan monitoring-producten wel helemaal
moet worden losgelaten. In een significant deel van de gesprekken met de
beoogde eindgebruikers van het monitoringstelsel werd gesteld dat monitoring
juist pas zinvol is als 'beleidsconclusies' worden getrokken of een 'beleidsmatige
interpretatie' wordt gegeven aan de gepresenteerde cijfers.
Een streven om alle maatregelen en beleidspakketten die in Nederland worden
geimplementeerd iedere keer consequent te monitoren op hun effectiviteit zou
echter het stelsel bij voorbaat 'opblazen'. Effectiviteit meten is een zeer lastige
zaak en vergt de nodige diepgang en studie. Wanneer bij maatregelen 'te kort door
de bocht' een effectiviteitsscore wordt berekend zal de weerstand van mensen die
nu al enigszins sceptisch zijn over beleidseffectmetingen alleen maar toenemen.
Eerder is in deel III van dit rapport aanbevolen om in de Planwet-monitor telkens
een of twee maatregelpakketten12 die een directe relatie hebben met de essentiele
onderdelen van beleid 'onder de loep te nemen'. Dit kunnen elk jaar weer andere
pakketten zijn. Een verantwoorde aanpak is hierbij belangrijker dan de
hoeveelheid pakketten die wordt belicht.

11.5

Problemen met de positionering van de monitoring-producten ten opzichte
van elkaar
Langzaam maar zeker krijgt monitoring steeds meer een vaste plaats in de
beleidscycli van de verschillende instanties die zich bezighouden met verkeers- en
vervoerbeleid. Hierdoor zijn inmiddels een flink aantal monitoring-producten
ontstaan. Niet alleen moet worden gedacht aan de landelijke en regionale
beleidseffectrapportages, maar ook aan thematische effectrapportages van
beleidsprogramma's als 'Transport in Balans (TIB) en 'Samen Werken Aan
Bereikbaarheid' (SWAB). Voor de monitoring van (met name) het openbaar
vervoer-beleid bestaat het Verkeerskundig Monitoring Stelsel (VEMOS). Daarnaast
bestaan op regionaal en gemeentelijk niveau allerlei andere monitoring-producten.
Een aantal provincies is nu bijvoorbeeld bezig met de monitoring van het
verkeersveiligheidsbeleid. Sommige gemeenten stellen jaarlijks of tweejaarlijks
Het meten van de effectiviteit van maatregelpak/cetten heeft de voorkeur boven het meten van de effectiviteit
van maatregelen. "Veel maatregelen kunnen immers alleen effect sorteren in combinatie met andere
maatregelen en het zou dan ook 'oneerlijk' zijn om het effect van deze maatregel te berekenen als de andere
maatregelen (nog) niet zijn geimplementeerd," zo luidde het oordeel van de eindgebruikers.
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vragen over het verkeers- en vervoerbeleid in een 'Stadspanel-onderzoek' of een
'Omnibus-onderzoek' onder de eigen inwoners.
Er bestaat kortom een groot aantal monitoring-producten met gedeeltelijk
overlappende informatie. In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat dit op
zichzelf geen probleem hoeft te zijn voor de bouw van het monitoringstelsel
Planwet. Elke beleidsinstantie kan immers monitoren wat hij wil. De vraag is
echter wel in hoeverre het niet ten koste gaat van de herkenbaarheid van de
monitoring-producten wanneer (bijvoorbeeld) een beleidsmaker kort na elkaar een
Monitor NVVP en een monitor TIB op zijn of haar bureau krijgt. Het zal voor deze
persoon niet meer duidelijk zijn wat 'de meest betrouwbare bron' is; hoe de
monitoring-producten zich tot elkaar verhouden en welke functie de verschillende
rapportages hebben in hettotale beleidsproces.
Monitoring-producten die bijvoorbeeld snel met elkaar verward zullen worden
zijn:
•
De Procesmonitor van de Planwet verkeer en vervoer en de Monitor NVVP
•
Een BER van een provincie en een BER van een Kaderwetgebied dat in die
provincie ligt.
•
Een BER van een Kaderwetgebied en een BER van een belangrijk thema
(bijvoorbeeld een fileplan van het betreffende Kaderwetgebied).
Oplossingsrichting
Het bovenstaande maakt duidelijk dat naarmate het aantal monitoring-producten
zich in het verkeer en vervoer uitbreidt steeds belangrijker wordt om duidelijk aan
te geven wat de functie en status van de monitor is en hoe de informatie uit de
rapportage zich verhoudt tot andere rapportages.

11.6

Problemen in het proces van afstemming
Het monitoringstelsel conform de Planwet is het samenhangend geheel van
monitoringstelsels en activiteiten van Rijk, provincies, Kaderwetgebieden en
gemeenten. De 'input' voor het monitoringstelsel Planwet komtdus (zoveel
mogelijk) uit de landelijke en regionale beleidseffectrapportages, thematische
beleidsmonitoringrapporten van TIB en SWAB, gemeentelijke monitoring-cijfers of
rapportages, enzovoorts.
Bij hetopstellen van producten van hetstelsel (bijv. een Monitor NVVP of een
CD-ROM van het totale stelsel) zullen - wanneer uit zoveel verschillende bronnen
informatie moet worden aangeleverd - onherroepelijk 'logistieke problemen'
ontstaan. Uit de interviews met 'eindgebruikers van monitoring' bleek dat
monitoring-informatie bij voorkeur beschikbaar moet zijn voor de politieke
organen bij de behandeling van de begroting voor het nieuwe jaar. Aangezien de
beleidscycli van de verschillende bestuurslagen nooit volledig synchroon verlopen
zal het moment waarop de monitoringegevens worden verzameld en beschikbaar
komen ook per bestuurslaag verschillen. Dit zou tot concreet gevolg kunnen
hebben dat de 'actualiteit' van de gegevens in het stelsel nogal uiteenloopt. Dit
zou weer kunnen leiden tot tegenstrijdige beelden in het monitoringstelsel.
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Oplossingsrichting
Toch is het bovenstaande in zekere zin een 'schijnprobleem': de momenten
waarop gegevens beschikbaar zijn vallen immers niet automatisch samen met de
perioden waarop monitoring-rapportages verschijnen: gegevensverzameling vindt
in wezen het hele jaar door plaats. Het is dan ook vooral van belang dat de
gegevens die uiteindelijk in het Monitoringstelsel Planwet worden opgenomen op
dezelfde periode betrekking hebben. Verder staat het iedere partij vanzelfsprekend
vrij om eigen periodes te kiezen bij de monitoring van bijvoorbeeld het RVVP en
PVVP.

11.7

Problemen met de afstemming van de producten op specifieke doelgroepen
De huidige producten van monitoring, zoals de landelijke en regionale
beleidseffectrapportages hebben een gemengde doelgroep: de rapportages gaan
naar zowel politieke organen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Regioraad,
gemeenteraad) ais naar het ambtelijk apparaat. Dit heeft enerzijds een nuttige
functie, omdat op deze manier een gemeenschappelijk beeld blijft bestaan van wat
de beleidsdoelen zijn die de totale organisatie nastreeft en weike resultaten zijn
behaald. Anderzijds lijkt de diversiteit van de doelgroep veel problemen op te
leveren: de rapportages komen op zoveel bureaus terecht dat het een beetje in het
midden blijft wie zich nu echt aangesproken moet voelen door de producten.
Hierdoor blijft het eveneens in het midden wie de informatie die de BER oplevert
moet vertalen in een verlegging van de accenten binnen het bestaande beleid of in
nieuw beleid (en zelfs of dit moet gebeuren). Monitoring schiet dan voor een
belangrijk deel zijn doel voorbij. Monitoring heeft immers juist de functie om van
(de effecten van) het gevoerde beleid te leren om zo op een verstandige manier
het beleid bij te stellen.
Het 'optimale detailniveau' waarop de monitoring- informatie dient te worden
gepresenteerd zal verder per beleidsmaker verschillen. Wie het beleid op
hoofdlijnen stuurt heeft behoefte aan grove, geaggregeerde informatie (gaat het de
goede kant op of niet?). Degene die verantwoordelijk is voor een specifiek
beleidsonderdeel zal in ieder geval ten aanzien van dat betreffende onderdeel
gedetailleerdere informatie nodig hebben (bijvoorbeeld wegvakintensiteiten).
Bijna voor iedere afzonderlijke politicos en beleidsmaker kan dus in feite een
optimale combinatie van aggregatie- en detailniveau worden onderscheiden: een
Statenlid in Gelderland zal bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste
mobiliteitsontwikkelingen in de eigen regio willen hebben, maar dan wel
uitgesplitst naar gemeente- of WGR-niveau, terwijl een beleidsmedewerker
Voertuig en Veiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vrij
gedetailleerde gegevens over het verkeersveiligheidsbeleid wil hebben, maar dan
hooguit uitgesplitst naar het niveau van provincie of Kaderwetgebied.
Oplossingsrichting
Het lijkt wellicht niet verstandig om te streven naar een groot aantal verschillende
monitoring-producten voor verschillende doelgroepen. Dit zou de gevreesde
'monitoring-bureaucratie' kunnen veroorzaken en bovendien de 'status', die een
product als de BER inmiddels heeft, geen goed doen.
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Cezocht moet derhalve worden naar een product waarin op overzichtelijke wijze
monitoringgegevens worden gepresenteerd en waarin toch iedereen het eigen
gewenste aggregate -en detailniveau kan kiezen.
Een 'electronisch medium' als een CD-ROM of een internet-site lijkt hiervoor
uitstekend geschikt. Het 'hoofdmenu' kan bestaan uit 'de voortgang van het
nationale beleid op essentiele onderdelen. Vervolgens kan de gebruiker, indien hij
of zij dit wenst, met een paar 'klikken van de muis' inzoomen op een bepaalde
provincie of gemeente of op een specifieke beleidsonderdeel. Er kan op die
manier bijvoorbeeld een BER op hoofdlijnen voor politieke organen worden
samengesteld of een meer gedetailleerde BER voor ambtelijk gebruik. De
gelaagdheid van het monitoringstelsel Planwet kan op deze manier bovendien
goed worden weergegeven zonder dat dit ten koste gaat van de overzichtelijkheid.
Wanneer wordt gekozen voor een internet-site of een breed toegankelijk medium
kan het stelsel relatief eenvoudig 'up to date' en compleet worden gehouden. Het
gevaar van 'vervuiling' van het product neemt echter wel evenredig met de
toegankelijkheid van het medium toe. Er zullen dus goede afspraken moeten
worden gemaakt over het beheer van het product. Het kennisplatform VERDI zou
hier wederom kunnen worden ingeschakeld.
Uit het oog mag echter niet worden verloren dat nog zeker niet iedereen kan of
wil werken met dit soort nieuwe media. Makkelijk toegankelijke, papieren versies
van monitoring-producten blijven dus noodzakelijk.

11.8

Problemen rond de financiering en taakverdeling
Het monitoringstelsel Planwet is gebaseerd op monitoring-activiteiten van het Rijk,
de provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten. Deze activiteiten leveren
informatie op die wordt verwerkt in zowel de 'eigen monitoring-producten' als in
monitoring-producten van anderen of in gezamenlijke monitoring-producten. De
vraag 'wie wat betaalt' ligt dan voor de hand.
Tot nu toe kon de financiering worden geregeld door gezamenlijk geld bijeen te
brengen. Een verdere professionalisering en een betere inzichtelijkheid van de
financieringstructuur rond monitoring lijkt met het oog op de Planwet echter
wenselijk.
Oplossingsrichting
Idealiterzou het monitoringstelsel Planwet helemaal geen problemen met
betrekking tot de financiering moeten opleveren. De gegevens worden immers
eenvoudigweg onttrokken uitde bestaande monitoringsystemen (regionale BER's
of thematische monitoren, monitoring-gegevens van gemeenten). Het
monitoringstelsel Planwet zal dan geen extra kosten met zich meebrengen.
Toch zal de vraag 'wie het gaat betalen' een rol gaan spelen, zeker wanneer
provincies, Kaderwetgebieden of gemeenten de eigen indicatoren enigszins aan
dienen te passen ten behoeve van de uniformiteit waarnaar volgens de Planwet
moet worden gestreefd. Aanbevolen wordt om - als uitgangspunt - vast te houden
aan het principe dat iedere partij zijn eigen monitor bekostigt en dat de eventuele
extra kosten die verbonden zijn aan gegevensverzameling t.b.v. van monitoring
van een verkeers- en vervoerplan van een hogere overheid voor rekening komen
van de hogere overheid.
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11.9

Problemen rond het verzamelen en presenteren van gegevens op gemeenteniveau
Gemeenten geven nu al een belangrijke invulling aan het verkeers- en
vervoerbeleid in Nederland en de rol van deze overheidslaag zal in de toekomst
waarschijnlijk eerder sterker dan zwakker worden. Het monitoringstelsel Planwet
zal dan ook inzichtelijk moeten maken op welke manier gemeenten bijdragen aan
de essentiele onderdelen van het nationale verkeers- en vervoersbeleid. Om
adequaat verantwoording af te kunnen leggen over het NVVP moet de Minister
duidelijk kunnen maken in hoeverre de gemeenten gedaan hebben wat van hen
verwacht werd.
Dit zou impliceren dat bij de monitoring van het NVVP gegevens van zo'n 600
gemeenten moeten worden opgevraagd en gerapporteerd. De vraag is echter:
• of gemeenten bereid en in staat zijn om informatie aan te leveren ten behoeve
van een monitoring-product dat uitsluitend is bedoeld als instrument voor de
Minister om verantwoording aan de Tweede Kamer af te leggen.
• of het wel zinvol en wenselijk is om gegevens t.a.v. de essentiele onderdelen
van het beleid uit te splitsen naar het niveau van de individuele gemeente.
Gemeenten zijn in het algemeen op het gebied van verkeer en vervoer zeer
'uitvoeringsgericht': aan monitoren en meting van beleidseffecten wordt relatief
weinig tijd en geld besteed. Bij het verzamelen van gegevens van gemeenten zal
dus niet veel kunnen worden geput uit bestaande bronnen. Gemeenten zouden
dus structureel extra middelen moeten vrijmaken voor monitoring. Het is de vraag
of gemeenten hiertoe bereid zijn, zeker wanneer de monitoring-informatie alleen
wordt gebruikt om na te gaan in hoeverre de gemeenten invulling geven aan de
essentiele onderdelen uit een RVVP, PVVP of NVVP (en dus niet voor 'eigen
gebruik').
Bovendien is hetde vraag in hoeverre beleidsresultaten van gemeenten eenvoudig
metelkaar kunnen worden vergeleken. Minimaal zullen cijfers moeten worden
gerelateerd aan zaken als het inwonertal en het aantal kilometers weg binnen de
gemeente. Maar zelfs als 'gecorrigeerd' wordt voor dit soort factoren zal het niet
mogelijk zijn om eenvoudig af te lezen hoe de ene gemeente het doet ten
opzichte van de andere. Het is zelfs de vraag of Statenleden of Kamerleden
gemteresseerd zijn in dergelijke gegevens. De monitoring-producten zouden al
snel kunnen worden gezien als te gedetailleerde en daardoor onoverzichtelijke
informatiebronnen, wanneer telkens gegevens van alle Nederlandse gemeenten
worden gepresenteerd.
Oplossingsrichting
Het is niet wenselijk om gemeenten in een 'monitoring-keurslijf' te persen. Juist
voor gemeenten zal gelden dat zij de essentiele onderdelen van het NVVP in een
aangepaste formulering in het eigen beleid zullen verwerken. Telkens moet
derhalve 'nuchter' worden nagegaan:
• of de gemeente 'iets heeft' met de essentiele onderdelen van het PVVP, RVVP
of NVVP;
• of een meting van het 'einddoel' wel een adequate meting oplevert op
gemeente-niveau.
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Een grote gemeente zal bijvoorbeeld een essentieel beleidsonderdeel als
'verbeteren van bet Openbaar Vervoer in de regio of provincie' best willen
'adopteren' in bet eigen beleid. De vraag is echter of een meting van de
'tevredenheid over bet totale OV' bij inwoners van de gemeente voor een
gemeente interessant is, wanneer de gemeente eigenlijk alleen iets te zeggen heeft
over bet vervoer per stadsbus. Cemeenten zullen een nationale beleidsdoelstelling
als bet verbeteren van de bereikbaarheid van harte ondersteunen. Een meting van
'aantallen voertuigverliesuren' in de gemeente lijkt echter weer geen zinvolle
exercitie.
Met is kortom zaak om -zeker als bet gaat om metingen op gemeente-niveautelkens kritisch te blijven nadenken over de vragen als: levert dit wel een zinvolle
meting op? En: heeft de gemeente wel voldoende sturingsmogelijkheden om de
resultaten 'met beleid' te beinvloeden?

11.10

Problemen rond het draagvlak voor de monitoring van het proces
Het monitoringstelsel zal niet alleen informatie moeten opleveren over de inhoud
van het beleid bij de verschillende bestuurslagen. Met het monitoringstelsel
Planwet moet ook zichtbaar worden gemaakt in hoeverre de met de Planwet
beoogde samenwerking tussen de verschillende overheidslagen concreet gestalte
heeft gekregen.
Uit gesprekken die met 'de eindgebruikers van het monitoringstelsel Planwet' zijn
gevoerd blijkt dat in het algemeen weinig heil wordt gezien in het 'kwantificeren
van samenwerkingsprocessen'. Toch moet, naar het oordeel van de
eindgebruikers, deze samenwerking wel op de een of andere manier in kaart
worden gebracht.
De bestaande monitoringstelsels leveren geen informatie over
samenwerkingsprocessen. Bij het opstellen van de 'Procesmonitor Planwet' zal
dan ook niet kunnen worden geput uit andere, reeds beschikbare bronnen.
Oplossingsrichting
In deel 2 is reeds ingegaan op de wenselijkheid om procesmonitoring in een apart
monitoringproduct te stoppen. De Procesmonitor Planwet zou de vorm kunnen
krijgen van 'een beknopt verhaal', waarmee de Minister naar de Tweede Kamer
kan om de leden van de Kamer te informeren over het verloop van de
samenwerking met provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten.
Wanneer deze Procesmonitor Planwet echter uitsluitend een 'verhaal' wordt dat
door een ambtenaar van het Ministerie wordt geschreven op basis van indrukken
over de samenwerking zal dit stuk al spoedig een 'dode letter' blijken. Minimaal
moeten de overige bestuurslagen bij de procesmonitoring worden betrokken en
moet de beoordeling plaatsvinden aan de hand van vaste criteria. Hierbij moet
echter gewaakt moet worden voor 'simplismen' (criteria als 'hoe vaak is er
vergaderd?' of 'een rapportcijfer voor de samenwerking' moeten worden
vermeden).
Omdat procesmonitor-gegevens niet uit bestaande monitoringstelsels kunnen
worden afgeleid, wordt aanbevolen om een nieuwe methodiek voor de
procesmonitoring Planwet te ontwikkelen.
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Overigens zal procesmonitoring, waarbij ook de decentrale overheden worden
gehoord tegemoet komen aan een belangrijke wens van de decentrale overheden
ten aanzien van bet Monitoringstelsel Planwet: men kan ook een oordeel geven
over de rol van het Rijk, in plaats van dat uitsluitend gekeken wordt naar de vraag
of de decentrale overheden wel bijdragen aan de essentiele onderdelen van het
NVVP.
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DEEL IV:

.

Een prototype van het monitoringstelsel
(fase 6)
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12.

Achtergrond Prototype
In de voorgaande delen van dit rapport is het Monitoringstelsel Planwet nog in
betrekkelijk abstracts termen beschreven. Om de lezer alvast een indruk te geven
van de wijze waarop het Monitoringstelsel er in de praktijk uit zou kunnen komen
te zien wordt in dit deel IV een voorbeeldmodel, een prototype, van het
Monitoringstelsel gegeven.
Bij de presentatie van dit prototype moet een duidelijke kanttekening worden
gemaakt: wat uiteindelijk gemonitoord wordt dient af te hangen van datgene wat is
gedefinieerd als het beleid! Omdat de Planwet verkeer en vervoer pas recent in
werking is getreden en alle bestuurlijke partijen nog druk doende zijn om een
eigen VVP te ontwikkelen, kunnen in dit prototype nog geen indicatoren worden
opgenomen die een weergave zijn van het verkeers- en vervoerbeleid zoals
vastgelegd in VVP'en. De keuze van de in het prototype opgenomen dummyindicatoren is dan ook vooral een pragmatische (zie par. 1).
Verwacht mag worden dat de beleidslijnen die op nationaal niveau worden
uitgezet in het verkeers- en vervoerbeleid op relatief korte termijn steeds
duidelijker worden. Het is dan zaak om - nadat de essentiele onderdelen van dit
beleid concreet zijn benoemd - direct na te gaan hoe deze gemonitoord kunnen
worden. Om tijdig op de ontwikkelingen in te kunnen springen is een
stappenschema ontwikkeld voor het vaststellen van indicatoren en het aggregatieniveau waarop deze indicatoren gevolgd moeten worden. Dit stappenschema is
opgenomen als bijlage 3 van dit rapport.

12.1

Keuze van dummy-indicatoren en regio's in het prototype
De keuze van in het prototype opgenomen indicatoren is vooral een
pragmatische: welke effect- en/of prestatie-indicatoren in het uiteindelijke
monitoringstelsel dienen te worden opgenomen zal immers afhangen van de
uitkomsten van het NVVP-proces. De indicatoren die in dit prototype zijn
opgenomen zijn vooral indicatoren die heel belangrijk zijn binnen het huidige
beleid en op dit moment bij de monitoring van het huidige (SVV II-) beleid al bij
een groot aantal instanties worden gemeten en gerapporteerd.
Naast effect-indicatoren zijn ook indicatoren voor de zogenoemde 'autonome' of
'exogene' ontwikkelingen in het prototype opgenomen. Ook hier is de keuze van
de dummy-indicatoren weer een pragmatische: het gaat om belangrijke
indicatoren die op dft moment al in veel BER'en en monitoringrapportages zijn
opgenomen.
De volgende indicatoren zijn in het prototype verwerkt:
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Effectindicatoren
/ Leefbaarheid

•

Luchtverontreiniging

1.

Uitstoot NOx in kiloton per
jaar door het wegverkeer

•

Verkeersveiligheid

2.

Aantal doden in het
wegverkeer

II Bereikbaarheid

•

Congestie

3.

Percentage van het wegennet
dat niet aan de SVV IIcongestienorm voldoet

III Mobiliteit personen

•

Auto

4.

Aantal voertuigkilometers

•

OV

5.

Aantal OV-reizigerskilometers

•

Fiets

6.

Aantal reizigerskilometers per

•

Vrachtverkeer over de weg

7.

Totaal aantal

•

Vervoermiddelen-keuze

8.

fiets
IV Mobiliteit goederen

vrachtautokilometers

goederenvervoer

Percentuele verdeling (modalsplit) van het totaal vervoerd
gewicht aan goederen over
weg, water en spoor (excl.
doorvoer)
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Indicatoren voor autonome ontwikkelingen
•

Demografie

Aantal inwoners

•

Arbeid en economie

Aantal arbeidsplaatsen

•

Autobezit

Aantal auto's per 1000 inwoners

Voor de selectie van de gebieden (provincies, Kaderwetgebieden en gemeenten)
die in bet prototype van bet monitoringstelsel zijn opgenomen, geldt in feite
hetzelfde als voor de selectie van indicatoren: ook bier gaat bet weer om een zeer
pragmatische keuze. De gebieden die met de meeste van de geselecteerde
indicatoren werken, zijn in bet prototype opgenomen. Met doel van de bouw van
bet prototype is immers 'slechts' om een beeld te geven van bet uiteindelijke
product.
Met gaat in dit prototype om de volgende gebieden:

Nederland als geheel
Provincies

(Landelijke BER)
Utrecht
Flevoland
Zeeland
Zuid-Holland

12.2

Kaderwetgebieden

Stadsregio Rotterdam

Cemeenten

Gemeente Nijmegen

Presentatie Prototype: de Meten = Weten-systematiek
In de (Memorie van Toelichting op de) Planwet wordt gesteld dat bet
monitoringstelsel Verkeer en Vervoer gebruik zou kunnen maken van de
zogenoemde Meten = Weten-systematiek. Hiermee zijn bij bet monitoren van bet
verkeers- en vervoerbeleid reeds goede ervaringen opgedaan. Bij M=W wordt aan
elke beleidsdoelstelling een concreet meetbare indicator gekoppeld. Vervolgens
worden gekwantificeerde streefbeelden en doelstellingen geformuleerd
(verkeerveiligheid wordt bijvoorbeeld gemeten in termen van doden en
ziekenhuisgewonden in bet wegverkeer en vervolgens wordt vastgesteld dat in jaar
X bet aantal doden en ziekenhuisgewonden in bet wegverkeer met een percentage
Y dient te zijn afgenomen ten opzichte van bet jaar waarin bet beleid is
vastgesteld). Jaarlijks wordt gemeten in hoeverre bet beleid, gezien de doelstelling,
'op koers ligt'.
Het sterke van de methode is, dat objectief en betrouwbaar, aan de hand van
vooraf vastgestelde criteria, wordt nagegaan in hoeverre beleid wordt uitgevoerd
en in hoeverre daarmee het gewenste resultaat wordt bereikt. Discussies over 'wat
nu ook alweer precies de doelstelling was', die zo vaak evaluatie- en
monitoringsystemen frustreren, worden daarmee vermeden. Tegelijkertijd is de
sterke focus op kwantificering van doelstellingen ook de zwakte van de methode.
Bij veel doelstellingen in het verkeer en vervoer bleek moeilijk te voorspellen
hoeveel invloed het beleid kon hebben. Al na enkele jaren bleek soms ook dat een
doelstelling veel te ambitieus was geformuleerd. Daarmee verdween de
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beleidsdoelstelling 'uitde hoofden van beleidsmakers en politici', terwijl de
doelstellingen wel terugkeerden in effect- en monitoringrapportages.
Door deze ervaringen wordt wel gepleit voor bet 'afstappen van gekwantificeerde
doelstellingen in het NVVP.' De vraag is welke consequenties dit zou kunnen
hebben voor de hanteerbaarheid van de M = W-systematiek in het
monitoringstelsel Verkeer en vervoer. Deze consequenties behoeven ons inziens
niet groot te zijn. Zelfs als wordt afgestapt van gekwantificeerde doelstellingen zal
toch op de een of andere manier de voortgang van het beleid moeten worden
gevolgd en zichtbaar worden gemaakt (zie art. 14 van de Planwet). 'Volgen' en
'zichtbaar maken' betekent dat de doelstelling tenminste concreet genoeg moeten
zijn geformuleerd om deze in meetbare eenheden te kunnen vertalen. De kern van
M = W-systematiek blijft daarmee bruikbaar.
In het prototype van het monitoringstelsel is de M = W-systematiek dan ook
gehandhaafd. Aanbevolen wordt om ook in het uiteindelijke monitoringstelsel
Verkeer en vervoer zoveel mogelijk vast te houden aan deze systematiek.
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13.

Prototype Monitoringstelsel Plan wet verkeer en vervoer

13.1.

Autonome ontwikkelingen
Wat de belangrijkste autonome factoren zijn die het al dan niet halen van beleidsdoelstellingen
beinvloeden zal per gebied verschillen. Voor een individuele gemeente kan dit bijvoorbeeld de
verbetering van de dienstregeling van de NS naar de eigen gemeente zijn. Voor een Kaderwetgebied
als de stadsregio Rotterdam zal bijvoorbeeld weer de ontwikkeling van de wereldeconomie veel
invloed hebben. De in dit prototype opgenomen autonome factoren hebben op elk bestuurlijk niveau
een belangrijke invloed op het realiseren van mobiliteitsdoelstellingen'3.

Demografie

160
150
140
130
120
ai 110
“g 100
90
80
70
60
50
1986

Nederland
_x_ Zeeland

1995

1996

1997

stadsregio R'dam _a_Zuid-Holland
_^_Flevoland

_o—Utrecht

—i— Nijmegen

Figuur 1 Aantal inwoners (uitgedrukt in indices)

Het prototype is op een aantal plaatsen van commentaar voorzien. Opmerkingen die niet tot het daadwerkelijke
prototype behoren maar die wel van belang zijn voor de bouw van het uiteindelijke monitoringstelsel zijn
telkens in een grijskader geplaatst.
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Aantal arbeidsplaatsen
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Figuur 2 Aantal arbeidplaatsen (uitgedrukt in indices)
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Figuur 3 Autobezit per 1000 inwoners (uitgedrukt in indices)

Gezien de sterke verschiilen in de belangrijkste autonome ontwikkelingen is het in feite opvailend dat
zo weinig landelijke beleidsdoelen worden vertaald in regionale of gemeentelijke
beleidsdoelstellingen. Van de gebieden die in dit prototype zijn bestudeerd heeft alleen de provincie
Flevoland regelmatig SVVIl-beleidsdoelen vertaald in eigen RVVP-beleidsdoelen.

Uit de bestudeerde rapportages kon alleen voor de provincies Utrecht, Zeeland, Flevoland en Nederland als
geheel een indexcijfer worden gehaald van het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van de situatie in 1986.
15

In de landelijke BER wordt niet het autobezit per 1000 inwoners gepresenteerd, maar het autobezit per
huishouden. In de overige rapportages hanteerden alleen Utrecht, Flevoland en Zeeland hetzelfde basisjaar
(1986).

TT99-21 - Eindrapport

Traffic Test BV

Pagina 58

13.2

Leefbaarheid
'Leefbaarheid' is een containerbegrip. Van alle doelstellingen van het huidige verkeers- en
vervoerbeleid is het vergroten van de leefbaarheid dan ook misschien wel de meest multiinterpretabele. Zelfs als leefbaarheid alleen wordt gekoppeld aan zaken die met verkeer en vervoer te
maken hebben kan nog van alles onderdeze noemer worden geschaard. Een gemeente zal bij
leefbaarheid en verkeer denken aan zaken als parkeeroverlast en te hard rijden in woonbuurten. Een
provincie zal misschien meer denken aan de landschappelijke gevolgen van wegenbeheer en -aanleg
en aan de verkeersonveiligheid op 80km-wegen. Het Rijk tenslotte, zal zich bezighouden met de
leefbaarheidsproblemen die op nationaal en zelfs mondiaal niveau spelen, zoals de uitstoot van gassen
die een broeikaseffect veroorzaken.
In dit prototype wordt in par. 13.2.1. eerst het laatstgenoemde leefbaarheidsprobieem (en daarn<5 in
par.13.2.2. het verkeersveiligheidsprobleem) behandeld: de uitstoot van NOx door wegverkeer. Dit
wordt bij verschillende bestuurslagen onder de loep genomen.

13.2.1

Luchtverontreiniging
Doelstellingen
SVV II {landelijk): De door het autoverkeer uitgestoten hoeveelheid NOx is in
2010 75% lager dan in 1986.
RVVP Flevoland: De door het autoverkeer uitgestoten hoeveelheid NOx is in
2010 40% lager dan in 1986. Flevoland kiest voor deze indicator omdat de
landelijke doelstelling gezien de sterke autonome groei van de mobiliteit in de
regio te ambitieus is voor toepassing op Flevoland.
De overige in het prototype opgenomen Kaderwetgebieden en provincies hebben
de SVV ll-doelstelling overgenomen. De gemeente Nijmegen heeftgeen eigen
beleidsdoelstelling ten aanzien van NOx-uitstoot geformuleerd.16
Indicator
Uitstoot NOx in kiloton per jaar door het wegverkeer.
Beleid
De totale omvang van de (auto)mobiliteit bepaalt voor een belangrijk deel de
omvang van de uitstoot van NOx door het wegverkeer. De beperking van NOxuitstoot zal dan ook sterk samenhangen met de mate waarin men erin slaagt de
groei van het autoverkeer te reduceren. Alle in het prototype opgenomen
instanties voeren, elk vanuit hun eigen sturende mogelijkheden, in dit opzicht
beleid.
Het Rijk heeft de meeste sturingsmogelijkheden als het gaat om het schoner en
zuiniger maken van voertuigen (denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van
katalysatoren). Het gaat hier vaak om voertuigeisen die in nationaal of Europees
verband worden gesteld. Ook worden (onder meer) programma's als 'Stiller,
Schoner, Zuiniger', 'Koop Zuinig, Rij Zuinig' en 'Transactie' (pakket van
maatregelen in samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van
goederenvervoer) door het Rijk ondersteund. Provincies, Kaderwetgebieden en

Dit wordt althans afgeleid uit de informatie die deze gemeente heeft toegezonden n.a.v. de inventarisatie van
bestaande monitoringactiviteiten op het gebied van verkeer en vervoer (TT98-77).
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gemeenten hebben geen directe sturingsmogelijkheden om de
iuchtverontreiniging door wegverkeer te verminderen.

Geconstateerde ontwikkelingen
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Figuur 4 NOx-uitstoot door het wegverkeer (uitgedrukt in indices).

Toelichting
Landelijk gezien is er vanaf 1988 sprake van een dalende NOx-emissie. In 1996
bedroeg de uitstoot van NOx door het wegverkeer 211 kiloton. De afname van de
emissie van NOx in de periode 1986-1995 (1 7%) is minder dan het streefbeeld uit
het SVV II (-20%). Dat is met name toe te schrijven aan de emissie door het
vrachtverkeer, die minder is afgenomen dan voorzien. Het voorlopige cijfer voor
1997 voor de uitstoot van NOx door het wegverkeer bedraagt 199 kiloton.
In de stadsregio Rotterdam daalt ook geleidelijk de NOx-uitstoot: in 1 996 werd
25% minder NOx door het wegverkeer uitgestoten dan in 1986. In de provincie
Zuid-Holland is in 1997 24% minder NOx-uitstoot door wegverkeer dan in 1986.
In Zeeland was de NOx-uitstoot door verkeer in 1995 12% minder dan in 1986. In
Flevoland was er in 1996 een daling van 8% ten opzichte van 1986 gerealiseerd.
In Utrecht wordt als basisjaar 1987 genomen. De uitstoot is daar in 1997 32%
lager dan in 1987. In Nijmegen wordt N02-uitstoot gemeten per straat
/kruispunt/plein volgens het CAR-model. De cijfers zijn in dit opzicht niet
vergelijkbaar met de overige cijfers.
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Conclusie
De reductie van NOx-uitstoot door wegverkeer ligt in Nederland op koers. De
reductie in Zeeland en Flevoland blijft enigszins achter bij de rest van Nederland.
In Flevoland is in bet RVVP geanticipeerd op de verwachte mobiliteitsgroei in de
regio door een minder ambitieuze doelstelling ten aanzien van NOx-reductie te
kiezen. Ook in Flevoland ligt men daardoor op koers als bet gaat om bet al dan
niet halen van de doelstelling.
Analyse en aanbevelingen
Niet ingevuld, is onderdeel van bet groeitraject.
Opvallend is dat de reductie van NOx-uitstoot door alle in het prototype opgenomen instanties (m.u.v.
de gemeente) expliciet wordt genoemd als beleidsdoelstelling. Toch liggen de directe
sturingsmogelijkheden op dit punt vooral bij het Rijk. De overige instanties kunnen de doelstelling wel
beinvloeden, maar dan vrijwel uitsluitend 'via' het reduceren van de groei van de automobiliteit. Dit
zou ervoor kunnen pleiten om NOx-uitstoot uitsluitend op Rijksniveau te meten en op de overige
niveaus uitsluitend naar de mobiliteitsgroei te kijken.

13.2.2

Verkeersveiligheid
Het vergroten van de verkeersveiligheid is, anders dan de reductie van NOx-uitstoot, een doel waar
eike bestuurslaag wel iets 'mee heeft'. Het aantal doden en gewonden dat in het verkeer valt wordt dan
ook op alle niveaus bijgehouden. Toch is ook hierde indicator niet onomstreden. Doorde
versnippering van de problematiek is het soms de vraag wat je bijvoorbeeld met aantallen
verkeersdoden per jaar kan op een relatief laag aggregatieniveau (bijv. het gemeentelijk niveau). De
verschillen van jaar tot jaar zijn moeilijk beleidsmatig te interpreteren. Toch kunnen trends worden
ontdekt en vergeleken, zo blijkt ook uit de onderstaande paragraaf. De vraag blijft echter of het
uitsluitend meten op 'einddoel-niveau' (doden en gewonden) wel voldoende aangrijpingspunten biedt
voor het bijstellen van beleid. Steeds vaker wordt dan ook gepleit voor andere aanvullende
verkeersveilligheidsindicatoren op 'tussendoelniveau'.

Doelstellingen
SVV II {landelijk): Flet aantal doden in het wegverkeer is in 2010 50% lager dan in
1986.
RVVP Flevoland: In 2010 15% minder verkeersslachtoffers ten opzichte van het
gemiddelde van de periode 1984-1986
Gemeente Nijmegen: in de gebruikte rapportage wordt geen specifieke
beleidsdoelstellingen t.a.v. het aantal verkeersdoden vermeld.
In de overige regio's/provincies wordt de SVV ll-doelstelling overgenomen.
Indicator
Het aantal doden in het wegverkeer (zoals geregistreerd door de politie en
verwerkt door AVV-BG).
Beleid
In 1997 is begonnen met het startprogramma Duurzaam Veilig. Alle betrokken
bestuurslagen geven hieraan binnen hun eigen mogelijkheden een invulling. De
activiteiten uit dit startprogramma zijn gericht op 'mens', 'voertuig', 'weg' en
organisatie. Bij de activiteiten gericht op de mens werkt het Rijk onder meer aan
zaken als de verbetering van de rij-opleiding en de introductie van zogenoemde

