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'Educatieve Maatregelen' voor probleemchauffeurs. De andere overheidslagen
(provincies, gemeenten en Kaderwetgebieden) zijn vaker direct betrokken bij de
verkeershandhaving. Zij organiseren onder meer Gericht Verkeers Toezichtprojecten. De activiteiten gericht op het voertuig worden vooral door het Rijk
uitgevoerd. Het gaat dan vaak om regelgeving in Europees Verband die ervoor
zorgt dat auto's veiliger worden, maar ook bijvoorbeeld om proeven met
intelligente snelheidsadaptors (Tilburg). Ook de activiteiten die gericht zijn op de
organisatie van het verkeersveiligheidsbeleid worden vanuit de Rijksoverheid
gecoordineerd. Activiteiten gericht op de 'weg' zijn door alle wegbeheerders in
ruime mate uitgevoerd. Gemeenten richten zich hierbij met name op zaken als 'de
aanleg van rotondes' of andere snelheidsremmende infrastructuur en op de
inrichting van 30km-zones. Provincies hebben de afgelopen jaren ook veel
kruispunten met verkeersregelinstallaties vervangen door rotondes. Provincies en
-in mindere mate - gemeenten zijn verder bezig met de categorisering van wegen,
maar deze activiteiten hebben in de meeste gevallen nog geen concrete gevolgen
gehad 'op straat'.
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Figuur 5 Aantal verkeersdoden (uitgedrukt in indices)

Toelichting
Landelijk gezien is sinds 1986 een duidelijke dalende trend waarneembaar in het
aantal verkeersdoden. In 1997 waren er24% minder verkeersdoden dan in 1986.
In de regio's en provincies is dezelfde trend waarneembaar, maar hier verloopt de
daling van het aantal verkeerdoden met meer 'schokken'. In de stadsregio
Rotterdam en in de provincie Flevoland lijkt geen sprake van een structurele
afname van het aantal verkeersdoden. Van de gemeente Nijmegen zijn wel
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ongevallencijfers metdodelijke afloop beschikbaar, maar deze worden in de
gebruikte rapportage op een andere manier gepresenteerd dan in de overige
beleidseffectrapportages en monitoringrapportages. Uit de beschikbare cijfers van
Nijmegen lijkt naar voren te komen dat het aantal verkeersongevallen met
dodelijke afloop daar eerder toe- dan afneemt.
Conclusie
Sinds 1986 neemt het aantal verkeersdoden in Nederland af. Deze afname lijkt
voldoende om de doelstelling voor 2000 te halen. Met name de stadsregio
Rotterdam en de provincie Flevoland blijven achter bij deze ontwikkeling. In
Flevoland is weer de verwachte mobiliteitsgroei in de regio verdisconteerd in een
eigen, minder ambitieuze doelstelling ten aanzien van verkeersveiligheid, maar
ook deze doelstelling zal bij gelijkblijvende beleidsinspanningen niet worden
gehaald. In positieve zin valt de provincie Zuid-Holland op. Hier lijkt het beleid
'meer dan op koers' te liggen als het gaat om de reductie van het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers.
Analyse een aanbevelingen
Niet ingevuld, is onderdeel van het groeitraject.
Het aantal verkeersdoden bleek, ook bij de bouw van dit prototype, weer een lastige interpreteerbare
indicator. Met name op het gemeentelijk niveau speelt de zogenoemde versnipperingsproblematiek:
door de relatief geringe absolute aantallen ontstaat soms een spectaculair schommelende, maar in feite
weinig zeggende lijn. Met name voor het gemeentelijk niveau lijkt een aanvullende indicator gewenst,
waarmee de beleidsresultaten op het gebied van verkeersveiligheid beter zichtbaar kunnen worden
gemaakt. Dit neemt niet weg, dat een door alle bestuurslagen gehanteerde indicator voor
verkeersveiligheid wenselijk blijft. Alle betrokken bestuurslagen gebruiken namelijk directe
sturingsmogelijkheden als het gaat om verbetering van de verkeersveiligheid.
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13.2.

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is netals 'leefbaarheid' een begrip dat op een groot aantal verschiliende manieren kan
worden vertaald. Het Rijk zal voornameiijk denken aan de fileproblematiek op bet hoofdwegennet.
Provincies en Kaderwetgebieden zijrv eerder geneigd om de bereikbaarheid van het eigen of het totale
wegennet te bekijken. Ook zuilen provincies, gezien hun roi bij de aanbesteding van OV, niet alieen
ge'mteresseerd zijn in bereikbaarheid per auto, maar ook in bereikbaarheid per OV (bijv. van kleine
kernen). Gemeenten tenslotte, zuilen bij 'bereikbaarheid' meer denken aan de bereikbaarheid van een
binnenstad.
In het prototype wordt bij bereikbaarheid uitsluitend gekeken naarde fileproblematiek.

Doelstellingen
SVV II (landelijk): Voor de achterlandverbindingen met de mainports wordt in
2010 een congestiekans van 2% nagestreefd en op de overige verbindingen van
het hoofdwegennet 5%.
SWAB (landelijk): Doorstroming voor het economisch verkeer rond de steden in
2005 en geen structurele files op de achterlandverbindingen buiten de Randstad.
Fileplan regio Rotterdam: Een zo onbelemmerd mogelijke doorgang van het
noodzakelijke autoverkeer op de achterlandverbindingen. Dit komt neer op een
theoretische filekans van 0%. Het aantal voertuigverliesuren in de stadsregio
Rotterdam in het jaar 2000 heeft maximaal hetzelfde niveau als in 1993.
Zuid-Holland: 40% afname van het aantal voertuigverliesuren op het
hoofdwegennet in de randstad in 1990-2005
Zeeland: Bovenregionale wegen: 5% filekans; het is echter niet de bedoeling om
de instroom van recreatief verkeer in Zeeland in te dammen.
RVVP Flevoland: Congestiekans op het hoofdwegennet bedraagt maximaal 5%
(conform SVV II); hiermee moet de bereikbaarheid voor het zakelijke verkeer en
het goederenvervoer worden verbeterd (conform SWAB).
Utrecht: De directie Utrecht van Rijkswaterstaat hanteert de SVV ll-doelstelling; de
overige betrokken partijen (provincie en Bestuur Regio Utrecht) hebben geen
gekwantificeerde doelstelling
De gemeente Nijmegen kent geen doelstellingen ten aanzien van de
bereikbaarheid
Indicatoren
Aandeel hoofdwegennet waarop de 2% respectievelijk 5% congestiekans wordt
overschreden.
Aantal voertuigverliesuren.
Beleid
De fileproblematiek op het hoofdwegennet wordt het meest direct aangepakt door
het Rijk, de wegbeheerder van dit wegennet. Op sommige plaatsen wordt de
capaciteit van het wegennet nog uitgebreid, maar het beleidsvoornemen om
vooral de bestaande capaciteit beter te benutten krijgt ook een concrete
uitwerking. Verkeersbeheersingsmaatregelen als toeritdosering en
verkeersignalering worden steeds vaker toegepast. De overige bestuurslagen
kunnen vrijwel alieen indirect, via gedragsbei'nvloedende maatregelen, de
fileproblematiek aanpakken. Gedacht moet hier worden aan bijvoorbeeld het
stimuleren van vervoersmanagement en/of carpoolen en het voeren van een
sturend parkeerbeleid.
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Geconstateerde ontwikkelingen
De verschillende ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid konden niet in
een grafiek worden verwerkt omdat gewerkt werd met verschillende,
ongelijksoortige indicatoren.
Toelichting
Het aantal voertuigverliesuren op het totale hoofdwegennet is sinds 1987 sterk
gestegen. De laatste jaren wordt deze stijging wel steeds kleiner. In de stadsregio
Rotterdam nam het aantal voertuigverliesuren op het hoofdwegennet door
structurele files in 1996 voor het eerst sinds 1993 af. In de provincie Zuid-Holland
leek in 1993 even sprake van een kentering, maar uiteindelijk bleek de sterk
stijgende lijn in het aantal voertuigverliesuren gewoon door te zetten. In de BER
Flevoland van 1996 wordt nog geen ontwikkeling van meerdere jaren geschetst.
In Zeeland is het aantal files op de A58 van 1986 tot 1995 verdrievoudigd. In de
BER Utrecht van 1998 wordt een andere indicator gehanteerd, namelijk
'filezwaarte'. Vergelijking met de overige regie's is hierdoor niet mogelijk. In de
gemeente Nijmegen worden zoals aangegeven geen congestie-metingen verricht.
Conclusie
De cijfers die in de verschillende beleidseffect- en monitoringrapportages worden
gepresenteerd zijn te ongelijksoortig om algemene conclusies te trekken ten
aanzien van de voortgang van het beleid ten aanzien van bereikbaarheid in de in
dit prototype opgenomen gebieden.
Analyse en aanbevelingen
Niet ingevuld, is onderdeel van het groeitraject.
Voor de bereikbaarheid m.b.t. het hoofdwegennet worden twee verschillende indicatoren
('congestiekans' en 'voertuigverliesuren') gebruikt. Het bleek daarom niet mogelijk de verschillende
ontwikkelingen naast elkaar te zetten in een plaatje. Indien in het NVVP een doelstelling als 'bestrijding
van congestie op het hoofdwegennet' wordt aangewezen als een essentieel onderdeel van het
verkeers- en vervoerbeleid wordt geadviseerd om t.b.v. het monitoringstelsel Planwet Verkeer en
vervoer te kiezen voor TV'n congestie-indicator. Voor gemeenten lijkt een meting van bereikbaarheid in
termen van voertuigverliesuren, congestiekansen of filezwaarte minder relevant. Voor provincies en
Kaderwetgebieden zou moeten worden overwogen om een bereikbaarheidsmaat voor het totale
wegennet binnen de eigen grenzen te gebruiken.

13.4

Mobiliteit personen
Het mobiliteitsbeleid op het gebied van personenvervoer richt zich (tot nu toe) voor een belangrijk deel
op een reductie van de automobiliteit en het stimuleren van het openbaar vervoer en (in mindere mate)
de fiets. In feite komen deze beleidsdoelstellingen bij alle bestuurslagen terug. De indicatoren die in dit
prototype zijn opgenomen richten zich dan ook op deze doelstellingen.

13.4.1

Automobiliteit
Doelstellingen
SVV II {landelijk): Het aantal autokilometers blijft in 2010 beperkt tot een index
135 ten opzichte van 1986. In 2000 blijft dezelfde index beperkt tot 130.
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RVVP stadsregio Rotterdam: De groei van het aantal autokilometers blijft tussen
1986 en 2010 beperkt tot 15%.
Zeeland: In stedelijke gebieden een maximale groei van de automobiliteit van
12% (tussen 1986 en 2010); in kernen een maximale groei van 38% en in
landelijke gebieden een maximale groei van 55%.
RVVP Flevoland: Beperking van de groei van de automobiliteit in Flevoland tot
maximaal 129% in 2010 (t.o.v. 1986).
De overige in dit prototype behandelde gebieden hanteren de SVV ll-taakstelling.
De rapportage van de gemeente Nijmegen bevat geen doelstellingen in termen
van voertuigkilometrage.

Indicator
Het jaarlijks aantal voertuigkilometers verreden op rijks- en provinciale wegen.
Beleid
De beperking van de groei van de automobiliteit is tot nu toe voor alle gebieden
die in het prototype zijn opgenomen een belangrijk speerpunt geweest. Het is dan
ook lastig om enkele beleidsprogramma's of maatregelen te noemen de bijdrage
van de verschillende bestuurslagen aan deze beleidsdoelstelling te typeren. Wei
kan worden gesteld dat in feite alle partijen directe sturingsmogelijkheden hebben.
Prijsbeleid (het duurder maken van de auto) kan bijvoorbeeld zowel door het Rijk
(via rekeningrijden of accijnsverhogingen) als door gemeenten (via
parkeertarieven) worden toegepast.
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Figuur 6 Aantal voertuigkilometers op rijks- en provinciale wegen (uitgedrukt in indices)

Toelichting
Landelijke gegevens over het aantal voertuigkilometers konden niet uit de BER
1997 worden gehaald (hierin wordt gewerkt met personenautokilometers). In de
overige gebieden is het aantal voertuigkilometers zonder uitzondering tors
gestegen. De mate van stijging verschilt wel sterk. In de regio's Utrecht en
Flevoland is de automobiliteit het sterkst toegenomen. In de stadsregio Rotterdam
is relatief het 'meest beperkt'. De gemeente Nijmegen rekent niet met
voertuigkilometers
Conclusie
Alleen voor de provincie Flevoland lijkt de doelstelling ten aanzien van de
reductie van automobiliteit haalbaar. Dit heeft niet zozeer te maken met een
geringere groei in deze provincie dan elders (het tegendeel is het geval), maar
meer met het 'lagere ambitieniveau' dat in het RVVP van Flevoland is gekozen. De
stadsregio Rotterdam kent de laagste gemiddelde groei, maar deze regio heeft
gekozen voor een ambitieuze doelstelling ten aanzien van de reductie van
automobiliteit. Of de regio deze doelstelling zal halen is nog moeilijk te
voorspellen.
Analyse en aanbevelingen
Niet ingevuld, is onderdeel van het groeitraject.
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In de landelijke BER werd tot nu toe gewerkt met personenautokilometers, terwijl de regie's/ provincies
werken met voertuigkilometers. Landelijke cijfers in termen van voertuigkilometers zijn wel
beschikbaar. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat de indicator 'voertuigkilometers' wordt
gebruikt als hoofdindicator in het uiteindelijke monitoringstelsel verkeer en vervoer (mils er uiteraard
uit het NVVP een doelstelling voortvloeit die te maken heeft met de reductie van de groei van de
automobiliteit).

13.4.2

Openbaar vervoer
Doelstellingen
Landelijk: Het openbaar vervoer neemt in de periode 1995-2000, als wordt
afgezien van de invloed van de grote contracten zoals de OV-studentenkaart, toe
met circa 8% in het stads- en streekvervoer en circa 10% bij de NS. Vooral in de
grootstedelijke regie's en op de belangrijkste corridors in het spoorwegnet zal het
aantal reizigerskilometers toenemen. In landelijke gebieden blijft de
vervoersprestatie tenminste gelijk.
Stadsregio Rotterdam: aantal reizigerskilometers per openbaar vervoer stijgt tussen
1986 en 2010 van 700 naar 201 5 miljoen.
De provincies Zeeland en Zuid-Holland hebben geen doelstellingen in termen van
reizigerskilometers.
RVVP Flevoland: Verdubbeling van het aantal reizigerskilometers ten opzichte van
de situatie in 2010 bij trendmatige ontwikkeling. Concreet betekent dit een groei
van het aantal reizigerskilometers met 250% ten opzichte van 1990.
Utrecht: de provincie Utrecht streeft naar een verdubbeling van het aantal
reizigerskilometers per openbaar vervoer in het algemeen en een verdrievoudiging
in de stadsgewesten (2015 ten opzichte van 1986).
De gemeente Nijmegen hanteert geen gekwantificeerde doelstellingen in termen
van reizigerskilometers.
Indicator
Het aantal reizigerskilometers per openbaar vervoer per jaar (CBS/OVG-gegevens).
Beleid
Alle overheden die in dit prototype zijn opgenomen voeren beleid op het gebied
van openbaar vervoer. Bij het Rijk gaat het vooral om sturing op afstand. De
verzelfstandiging van de NS en de decentralisatie van bevoegdheden ten aanzien
van het stads- en streekvervoer heeft ertoe geleid dat het Rijk steeds minder
mogelijkheden heeft om direct het aantal reizigerskilometers per openbaar vervoer
te bemvloeden. De decentrale overheden hebben meer sturingsmogelijkheden en
zetten dan ook vaak in op eigen, vrij ambitieuze doelstellingen (zie bijvoorbeeld
de doelstelling van de provincie Utrecht). Toch blijven ook deze overheden
afhankelijk van de OV-bedrijven: de uiteindelijke kwaliteit en omvang van het
openbaar vervoer hangt immers sterk af van de maatregelen die de uitvoerende
openbaar-vervoerbedrijven zelf nemen.
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Figuur 7 Aantal OV-reizigerskilometers (uitgedrukt in indices)

Toelichting
In alle gebieden die de genoemde indicator hanteren stijgt het aantal OVkilometers. Zeeland en Zuid-Holland volgen hierbij de landelijke trend, terwijl in
Utrecht een veel sterkere stijging waarneembaar is.
17

Conclusie
De landelijke doelstellingen, alsmede de doelstellingen van Zeeland, ZuidHolland en Utrecht lijken te kunnen worden gerealiseerd. De overige gebieden
hanteren andere indicatoren. Op deze plaats kunnen daarom geen uitspraken
worden gedaan over de haalbaarheid van de doelstellingen in deze gebieden.
Analyse en aanbevelingen
Niet ingevuld, is onderdeel van het groeitraject.

17

Cegevens van de overige in het prototype opgenomen gebieden ontbreken, omdat in de rapportages andere
indicatoren werden gebruikt.
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De cijfers uit de verschillende beleidseffect- en monitoringrapportages die ten behoeve van dit
prototype zijn bestudeerd zijn sons moeilijk te vergelijken. Zo werken de BER-Flevoland en bet
jaarrapport monitoring RWP Stadsregio Rotterdam met hetaantal OV-kilometers gereisd binnen de
regio, terwijl andere regie's uitgaan van bet aantal OV-kilometers gereisd doorde eigen inwoners van
de provincie of regio. In de gemeente Nijmegen wordt weer bet aantal kilometers dat binnen de
gemeente is gereisd gerapporteerd. Verder wordt in de landelijke BER 'gecorrigeerd voor grote
contracten, zoals die van de OV-studentenkaart'. De stadsregio Rotterdam en de gemeente Nijmegen
tenslotte kijken alleen naar bet stads- en streekvervoer terwijl in de andere gebieden ook
treinkilometers worden meegeteld.

Indien bet stimuleren van bet openbaar vervoer een essentieel onderdeel van bet NWP zou gaan
vormen lijkt een uniform gehanteerde indicator gewenst. Bij de keuze van deze indicator moet ons
inziens niet worden gekeken naar 'welke cijfers nu al in de meeste regio's voorhanden zijn', maar
vooral naar de wensen van de eindgebruikers van bet monitoringstelsel: wat vinden zij interessante
sturingsinformatie? Is dat bijvoorbeeld bet aantal OV-kilometers dat binnen bet eigen gebied wordt
afgelegd of bet aantal OV-kilometers dat door inwoners van bet eigen gebied wordt gemaakt?

13.4.3

Fietsen
Doelstellingen
Landelijk: Hetaantal reizigerskilometers perfiets is in 2010 met 3,5 miljard (30%)
toegenomen ten opzichte van 1986. Hiermee wordt een bijdrage geleverd van
8,75% aan de gewenste reductie van (de groei van) het autogebruik.
Stadsregio Rotterdam: conform de landelijke doelstelling, met als aanvullende
voorwaarde dat de veiligheid van fietsers sterk dient te verbeteren.
RWP Flevoland: Toename van het aantal fietsverplaatsingen met 30% ten
opzichte van de situatie in 2010 bij trendmatige ontwikkeling. Dit betekent een
groei van 300% ten opzichte van 1986.18
Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, Utrecht: conform de landelijke doelstellingen,
met dien verstande dat de eis dat een toename van het fietsverkeer moet leiden tot
een reductie van het autoverkeer niet in de doelstelling is opgenomen.
Nijmegen hanteert geen gekwantificeerde doelstelling in termen van
reizigerskilometers per fiets.
Indicator
Het aantal reizigerskilometers per fiets.
Beleid
De inzet van het Rijk beperkt zich tot zaken als 'kennisoverdracht naar gemeenten'
en het ondersteunen van pilot-projecten. Het stimuleren van het fietsgebruik is
toch vooral een zaak van de decentrale overheden. Naast de basiszorg voor goede
fietspaden en goede fietsparkeervoorzieningen wordt in veel gebieden gewerkt
met speciale stimuleringsprojecten Zo werkt de RWS-directie Utrecht aan het
regionale Masterplan Fiets en Zeeland aan het 'Actieplan Fiets' en het project 'Fiets
naar je werk'. Het gaat dan veelal om projecten waarin met medewerking van het
bedrijfsleven wordt geprobeerd het fietsen in het woon-werkverkeer te
bevorderen.

18

De provincie Flevoland rekent hierbij, anders dan bijvoorbeeld in de landelijke BER gebeurt, ook het aantal
bromfietskilometers mee.
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Figuur 8 Aantal fietskilometers (uitgedrukt in indices)

Toelichting
In de onderzochte gebieden kan niet tot nauwelijks een trendmatige groei van het
aantal fietskilometers worden geconstateerd. De rapportage van de gemeente
Nijmegen bevatte geen cijfers die vergelijkbaar waren met die van de overige
gebieden. In de rapportage van de stadsregio Rotterdam wordt uitsluitend het
fietskilometrage in de provincie Zuid-Holland vermeld.
Conclusie
Het stimuleren van het fietsgebruik komt moeizaam van de grond. Het is sterk de
vraag of een van de in het prototype opgenomen partijen de doelstelling zal halen.
Analyse en aanbevelingen
Niet ingevuld, is onderdeel van het groeitraject.
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13.5.

Mobiliteit goederen
Het goederenvervoerbeleid richt zich sterk op een vermindering van het aantal vrachtautokilometers en
een verschuiving van de modal-split in het goederenvervoer ten gunste van milieuvriendelijke
vervoerswijzen als spoor, schip en buisleidingen. Voor het prototype zijn dan ook de indicatoren
'aantal vrachtautokilometers' en 'modal-split' gehanteerd.

13.5.1

Vrachtauto
Doelstellingen
Landelijk: Het aantal vrachtautokilometers blijft in 2010 beperkttot index 144
(maximaal 20% groei ten opzichte van 1994).
Stadsregio Rotterdam: geen doelstelling in termen van vrachtautokilometrage.
Zuid-Holland: Maximaal 65% groei van vrachtautokilometers in 1986-2010.
Zeeland: Maximaal 40% groei van het aantal vrachtautokilometers in de periode
1986 tot 2010.
Flevoland: conform landelijke beleidsdoelstellingen (geen eigen
beleidsdoelstellingen in het RVVP geformuleerd).
Utrecht: conform landelijke doelstelling.
Nijmegen: geen gekwantificeerde doelstelling in termen van vrachtautokilometers.
Indicator
Het aantal vrachtautokilometers afgelegd op het betreffende grondgebied
Beleid
Het beleidsprogramma Transport in Balans bevat een groot aantal maatregelen die
gericht zijn op het verminderen van het aantal vrachtautokilometers. Enerzijds
richten deze maatregelen zich op de zogenoemde 'modal shift' (van vrachtauto
naar schip, trein en buisleidingen); anderzijds worden bijvoorbeeld ook
maatregelen getroffen die bedrijven moeten stimuleren hun logistieke efficiency
door te lichten. De decentrale overheden hebben vaak een belangrijke taak bij de
oprichting van regionale en stedelijke distributiecentra of multimodale
transportcentra.
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Figuur 9 Aantal vrachtautokilometers (uitgedrukt in indices)

Toelichting
Bij alle instanties die vrachtautokilometrages binnen het eigen grondgebied
registreren is sprake van een sterke groei van het vrachtverkeer. Opvallend is dat
de groei voor Nederland als geheel geringer is dan de groei in de afzonderlijke
regio's
Conclusie
De groei van het vrachtverkeer is dermate sterk dat geen enkele doelstelling die in
termen van vrachtautokilometers is gesteld naar verwachting zal worden gehaald.
Analyse en aanbevelingen
Niet ingevuld, is onderdeel van het groeitraject.
De wijze waarop het vrachtautokilometrage wordt gemeten in de landelijke BER lijkt af te wijken van
de wijze waarop dit in de overige rapportages wordt gemeten. De achtergrond van deze verschillen
kan op basis van de definities van de indicatoren niet worden achterhaald. Een betere afstemming van
definities en meetmethoden is hier dus nog noodzakelijk.
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13.5.2

Modal-split goederenvervoer
Doelstellingen
Geen van de in het prototype opgenomen partijen hebben gekwantificeerde
doelstellingen in termen van modal-split-verschuiving. Wei worden doelstellingen
geformuleerd in absolute toe-of afnames van het goederenvervoer via bepaalde
modaliteiten. Alle betrokken partijen streven naar een verschuiving van de
modal-split in het goederenvervoer van de weg naar het water of het spoor. De
exact nagestreefde verschuivingen zijn echter nergens (in percentages!)
gekwantificeerd.
19

Indicator
Percentuele verdeling van het totaal vervoerd gewicht aan goederen over weg,
water en spoor (excl. doorvoer).
Beleid
Het Rijk neemt met de uitvoering van het beleidsprogramma 'Transport in Balans'
een belangrijk deel van het goederenvervoer-beleid voor haar rekening. Dit neemt
niet weg dat ook provincies en Kaderwetgebieden de beleidsdoelstellingen ten
aanzien van de modal-split in het goederenvervoer vertalen in concreet beleid. In
de BER-Zeeland wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van het STIGOWA-project
(Stimuleren Goederenvervoer Over Water) dat in IPO-verband wordt uitgevoerd.
Verder worden op diverse plaatsen overslagcentra ingericht of gemoderniseerd,
zodat sneller en goedkoper kan worden overgeslagen van de vrachtwagen op
minder milieubelastende vervoersmodaliteiten.
Geconstateerde ontwikkelingen

100

90

80
-A
70

60

50
1986

1992

1995

~+_ Flevoland —Q_ Utrecht

1996

1997

Zeeland

Figuur 10 Vervoer per vrachtauto als percentage van het totale goederenvervoer (exclusief doorvoer)
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Degemeente Nijmegen uitgezonderd
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Toelichting
Ten behoeve van de overzichtelijkheid is hier slechts de ontwikkeling van het
aandeel vrachtvervoer in hettotale goederenvervoer (excl. doorvoer)
gepresenteerd. Alleen van de provincies Utrecht, Zeeland en Flevoland kan het
aandeel wegvervoer in het totale 'binnenlandse' vervoer worden weergegeven.
In deze regie's neemt het aandeel wegvervoer in het totale goederenvervoer toe.
Conclusie
Aangezien de doelstellingen niet zijn geformuleerd in 'percentages modal-splitverschuiving' is het niet mogelijk om conclusies te trekken uit de geconstateerde
ontwikkelingen. De toename van het aandeel wegverkeer in het goederenvervoer
in de provincies Flevoland, Utrecht en Zeeland doet echter wel vermoeden dat de
doelstelling van een modal-split-verschuiving ten gunste van het water en het
spoor ver weg ligt.
Analyse en aanbevelingen
Niet ingevuld, is onderdeel van het groeitraject.
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13.6.

Epiloog
Zoals de lezer wellicht weet zijn in fase vier van deze studie mogelijke problemen
bij de totstandkoming van een monitorsysteem voor de Planwet Verkeeren vervoer
gei'nventariseerd.
Nu we een prototype ('dummy') voor het monitorsysteem hebben gebouwd, lijkt
bet zinvol om nog even op een rijtje te zetten tegen welke (extra) problemen we
daadwerkelijk zijn aangelopen bij het bouwen van het prototype.

De belangrijkste problemen (en conclusies) waren ons inziens de volgende:
•

•

•

Zelfs nu we de indicatoren en de regie's voor de dummy zodanig hebben
gekozen dat we wisten dat de kans op 'vulling' met cijfers zo groot mogelijk
was, blijken ertoch nog veel 'witte plekken' (oningevulde cellen) voorte
komen. Ook blijken indicatoren die op het eerste gezicht identiek leken, toch
weer even net anders gemeten en gedefinieerd te zijn.
Het bovenstaande hoeft echter geen aanleiding tot al te veel somberheid te
zijn. Niet vergeten moet immers worden dat bij de bouw van dit prototype
(regionale) BER-ren naast elkaar zijn gelegd. Weliswaar komen we dan tot de
conclusie dat indicatoren vaak onvergelijkbaar zijn, maar dat komt soms ook
omdat men er in een afzonderlijke BER voor kiest om een bepaalde indicator te
presenteren. Dit betekent zeker niet altijd dat de cijfers ten aanzien van de
'gewenste' indicator niet voor handen zijn!
Een en ander stelt wel de nodige eisen aan de eerste monitor, die rond de
Planwet zal worden opgesteld. Wanneer de essentiele onderdelen van het
beleid bekend zijn, dienen heel nauwkeurig eenduidig indicatoren te worden
vastgesteld, die het betreffende onderdeel of de betreffende doelstellin^ zo
goed mogelijk 'dekken' en waarvan kan worden verwacht dat daadwerkelijke
meting door rijk, provincies, kaderwetgebieden en (eventueel) gemeenten met
zo min mogelijk inspanning en zo min mogelijk problemen kan plaatsvinden.
Het heeft ons inziens dan ook niet zo veel zin om de eerste monitor te bouwen
voordat het proces rond Perspectievennota en NVVP zo ver is dat ook
daadwerkelijk de essentiele onderdelen van het beleid kunnen worden
onderkend.
Bij de korte beschrijving van het gevoerde 'beleid' van de afzonderlijke
overheden dient duidelijk een abstractieniveau te worden gekozen. De
huidige BER-ren verschillen in dit opzicht namelijk sterk: zo zal de ene
overheid de bouw van een bepaald carpoolplein aan een bepaalde snelweg
specifiek benoemen, een andere overheid zal de bouw van ditzelfde plein
betitelen als 'carpoolbeleid' en een derde overheid zal de bouw van dit
specifieke plein aanduiden als een 'mobiliteitsgeleidende maatregel'.
Hoewel bij de bouw van het prototype voor een gemeente (Nijmegen) is
gekozen waarvan we wisten dat deze tenminste een aantal van de gekozen
indicatoren meet, blijkt de mate van vergelijkbaarheid met bijvoorbeeld de
0

•

21

•

Overigens blijken doelstellingen sterk tussen de diverse overheden te verschillen. Dat is echter natuurlijk juist
ook een gevolg van de autonomie van de afzonderlijke overheden, en is in die zin vanuit democratisch
oogpunt alleen maar toe te juichen.
21

Binnen de beschrijving van een bepaalde indicator.
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provincies en kaderwetgebieden toch tegen te vallerf2. Het eerder verwachte
probleem 'hoe gemeenten goed in een monitorsysteem rond de Planwet in te
passen' blijkt inderdaad opgeld te doen. Ook zullen gemeenten vaak minder of in elk geval aanwijsbaar andere - doelstellingen formuleren dan de andere
overheden. En bij andere doelstellingen horen ook andere indicatoren. Zeker
wanneer niet gekozen wordt voor prestatie-indicatoren - waarvan meting vaak
een moeilijke, dure en wellicht ook geen wenselijke aangelegenheid is - zal
het moeilijk zijn om aan te tonen dat gemeenten zichtbaar verkeers- en
vervoerbeleid voeren en zij een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het
NVVP.

Overigens moet hierbij bedacht worden dat we ons in de ene onderzochte gemeente beperkt hebben tot
bestudering van een 'statistisch jaarbeeld' en niet uitgebreid hebben onderzocht of de achterliggende gegevens
wellicht wdl in de gemeentelijke data-bases aanwezig zijn. Dat valt immers buiten het doel van de
'voorbeeldfunctie' van dit prototype.
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Bijlage 1: Overzicht van de indicatoren op het nationale, provinciale of
Kaderwetgebied-niveau

In de hierna volgende tabel worden de indicatoren weergegeven die op landelijk
niveau, op provinciaal niveau of op kaderwetgebied-niveau worden gebruikt. Bij
het verzamelen van de rapportages is overigens gebleken dat in de provincie
Noord-Holland vooralsnog geen beleidseffectrapportage of monitoringrapportage
is verschenen.
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landelijk

Indicator

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan

NoordBrabant

Amsterdam
Leefbaarheid

Luchtverontreiniging
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uitstoot CO door bet wegverkeer

X

X

Uitstoot benzeen door bet wegverkeer

X

Uitstoot zwarte rook door bet wegverkeer

X

Uitstoot benzapyreen door bet wegverkeer

X

Uitstoot NOx in kiloton per jaar door bet wegverkeer

X

Uitstoot

X

CxHy

(VOS) in kiloton per jaar door bet wegverkeer

(inclusief verdamping)
Uitstoot

CxHy

(VOS) in kiloton per jaar door bet wegverkeer

Uitstoot CO2 in kiloton per jaar door bet wegverkeer

X

X

Uitstoot SO2 door bet wegverkeer in kiloton

X

Uitstoot aerosolen door bet wegverkeer

X

Uitstoot loodverbinding door bet wegverkeer
Uitstoot CO2 perafgelegde kilometer

X

Uitstoot NOx perafgelegde kilometer

X

Uitstoot

CxHy

X

per afgelegde kilometer
X

Concentratie van NO2 en fijn stof in woongebieden langs
wegen
Aantal woningen met een N02-concentratie hoger dan 135 g/m3

X

Geluidsoverlast
Totale oppervlak buiten de bebouwde kom met een

X

geluidsbelasting van meer dan 50 dB (A) ten gevolge van
verkeer op bet hoofdwegennet
X

Totale oppervlak met een geluidsbelasting van meer dan 50 dB
(A)
Totale oppervlak met een geluidsbelasting van meer dan 55 dB

X

X
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Indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan
Amsterdam

(A)
X

Totale oppervlak stiltegebied met een geluidsbelasting boven 40
dB (A)
X

X

Aantal woningen met een gevelbelasting van meer dan 55 dB

X

(A)
X

Aantal woningen met een gevelbelasting van meer dan 60 dB
(A)

X

Aantal woningen langs een provinciale weg door bebouwde
kom met een gevelbelasting van 65 dB (A) of meer
Aantal woningen volgens het woningbestand 1990 met een

X

geluidsbelasting van 35 Kosten-eenheden of meer

Versnippering van het landschap
Percentage van de aanwezige knelpunten dat nog niet is

X

X

opgelost
X

Percentage knelpunten ten gevolge van doorsnijdtngen van de
PEHS in de prioritaire gebieden waarvoor maatregelen zijn
getroffen
X

Aantal knelpunten provinciale en rijkswegen met gebieden
behorend tot de ecologische hoofdstructuur
Aantal knelpunten tussen gebieden met een hoge natuurwaarde

X
X

Aantal knelpuntkilometers
Aandeel vernietigd oppervlak ten opzichte van het totale

X

oppervlak
Aandeel verstoord oppervlak ten opzichte van het totale

X

oppervlak
Barri^rewerking

Verkeersveitigheid

X

NoordBrabant
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Indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

X

X

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan

NoordBrabant

Amsterdam
Aantal doden in het wegverkeer

X

X

Aantal ziekenhuisgewonden in het wegverkeer

X

X

Aantal gewonden in het wegverkeer

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Aantal doden onder fietsers

X

Aantal gewonden onder fietsers

X

Aantal doden onder bromfietsers

X
X

Aantal gewonden onder bromfietsers
X
X

Aandeel gewonden onder (brom)fietsers
X

Percentage overschrijdingen van de snelheidslimiet

X

Aantal slachtoffers per miljoen voertuigkilometers
(slachtofferrisico)
X

Aandeel van het wegennet met een matige of grate kans op
conflicten
Aantal zeescheepvaartongevallen op het Nederlands deel van

X

het continentaal plat

Concurrerende vervoerssector
Aandeel van het Nederlandse wegvervoer in het EU-wegvervoer

X

via de Nederlandse grens (vlagaandeel)
Aandeel van de Nederlandse binnenvaart in vervoerd gewicht

X

in tonnen via de Nederlandse grens, waarbij de doorvoer
zonder overlading eenmaal wordt geteld
Gezamenlijk marktaandeel van de zeehavengebieden Rijn- en
Maasmond, Amsterdam Noordzeekanaal Gebied, Scheldemond
en Eemsmond, uitgedrukt als percentage van de totale
goederenoverslag in tonnen van de belangrijkste havens in de
Hamburg-Le Havre range

X

X

X

Aantal fietsslachtoffers

Aandeel doden onder (brom)fietsers

X

X

X

X
X

X

X
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landelijk

Indicator

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan

NoordBrabant

Amsterdam
Directe en indirecte toegevoegde waarde van de Nederlandse

X

maritieme sector in miljoen guldens

Mainport Schiphol
Aantal passagiers dat Schiphol jaarlijks verwerkt

X

Het tonnage luchtvracht dat Schiphol jaarlijks verwerkt

X

Het percentage van de Schipholwerkers en

X

luchthavenpassagiers dat van het openbaar vervoer gebruik
maakt

Selectieve bereikbaarheid
Percentage van het wegennet dat niet aan de SVV-II23

congestienorm

X

X

voldoet

Aandeel van het wegennet met een matige tot grote kans op

X

oponthoud
Aantal wegvakken op rijkswegen dat aan de norm voldoet

X

Aantal wegvakken op regionaal verbindende wegen met een l/C

X

verhouding van meer dan 0.9
X

Aantal wegvakken van het wegennet waar de wegvakcapaciteit
wordt overschreden
X

l/C-verhouding
X

Filekans
Filezwaarte
Congestiekans op de rijkswegen

X

X
X
X

Cemiddelde snelheid op het onderliggend wegennet
Voertuigverliesuren op het wegennet

23

X

De norm voor het hoofdwegennet is een congestiekans van 2% voor achterlandverbindingen met mainports respectievelijk een congestiekans van 5% voor overige verbindingen van
hoofdwegennet.
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Indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Nederland

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal
Orgaan
Amsterdam

Voertuigverliesuren op het hoofdwegennet

X

Verkeersintensiteit

X
X

Draagvlak SVV-II
Waardering door de Nederlandse bevolking van het

X

voorgestelde pakket van maatregelen van het verkeers- en
vervoersbeleid (SW-II)
Percentage van de bevolking dat voorstander is van de SW-

X

maatregelen in het algemeen

Kennis doelen SVV-II
Actieve kennis van de doelen van het SW-II bij de Nederlandse

X

bevolking

Mobiliteit personen

Parkeren
Aantal gemeenten met meerdan 30.000 inwoners dat een

X

sturend parkeerbeleid voert
Aantal gemeenten met een sturend parkeerbeleid

X

X

Parkeercapaciteit

X

Aantal nieuwe bedrijven dat zich heeft gevestigd op een

X

correcte (A, B of C-) locatie

Autokilometers
Totaal aantal personenautokilometers op alle dagen van de
week

X

X

Overijssel

NoordBrabant
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Indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan

NoordBrabant

Amsterdam
X

Aantal personenautokilometers
Aantal personenautokilometers per gemiddelde werkdag

X

X
X

X

gemaakt door herkomst- en/of bestemmingsverkeer
X

Aantal voertuigkilometers

X

X

X

X

X
X

Aantal autoverplaatsingen

X

Afgelegde afstand per autobestuurder per dag

Bezettingsgraad personenauto's! aantal carpoolers
Gemiddelde bezettingsgraad van personenauto's in het woon-

X

X

werkverkeer
X

X

Gemiddelde bezettingsgraad van personenauto's
Aantal carpoolers in het woon-werkverkeer

X
X

Aantal carpoolers op werkdagen

X

Aandeel carpoolers in het woon-werk verkeer
X

Aantal carpoolplaatsen
Bezettingsgraad carpoolpleinen

X

Het gebruik van transferia en "Park & Ride" plaatsen

X

X

X

Parkeercapaciteit P+ R terreinen

Openbaar vervoervoorzieningen
X

Aantal door het OV bediende kernen

X

Percentage inwoners dat zich binnen een straal van 1250 meter
van een OV-halte bevindt

X

Waarderingscijfer OV
Percentage treinen dat 5 minuten of meer vertraging heeft bij

X

aankomst op een 30-tal belangrijke knooppuntstations
Percentage treinen dat meer dan 5 minuten vertraging heeft

X

Percentage sneller landelijk railnet OV verbindingen tussen

X

belangrijkste steden
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Indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan

NoordBrabant

Amsterdam
Frequentie OV

X

Besch ikbaarheidsperiode

X

Percentage streekvervoerslijnen dat door middei van

X

aanbesteding is uitgegeven

Reizen per openbaar vervoer
X

Aantal OV-reizigers
Aantal OV-reizigerskilometers (trein, resp. stads- en

X

streekvervoer) gecorrigeerd voor de invloed van de grote
contracten zoals de OV-studentenkaart
X

Aantal OV-reizigerskilometers

X

X

X

X

X

X .

Aantal reizigerskilometers per trein

X

Aantal reizigerskilometers in het stads-en streekvervoer

X

Afgelegde afstand per persoon per dag per OV

X

Reizen per (brom)fiets
Aantal reizigerskilometers per fiets
Aantal reizigerskilometers per (brom)fiets

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Afgelegde afstand per persoon per dag per fiets

X

Afgelegde afstand per persoon per dag per bromfiets

X

Fietsreistijd

X

Aandeel woon-werk verplaatsingen per fiets

X

Vervoermiddelkeuze personenverkeer
Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de

X

vervoerwijzen auto (bestuurderen passagier), OV en (brom)fiets
Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de
vervoerwijzen auto (bestuurderen passagier), OV, (brom)fiets,
lopen en overig

X
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indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Nederland

Gelderland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan

NoordBrabant

Amsterdam
X

Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers overde

X

vervoerwijzen auto (bestuurder en passagier), OV en fiets
X

Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de
vervoerwijzen auto, OV, (brom)fiets, lopen en overig

X

Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de
vervoerwijzen auto, OV en fiets

X

Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de
vervoerwijzen auto, OV en (brom)fiets
X

Percentuele verdeling van het aantal verplaatsingen over de
vervoerswijzen auto (bestuurder en passagier), openbaar
vervoer en fiets

X

Percentuele verdeling van het aantal verplaatsingen over de
vervoerswijzen auto, openbaar vervoer en
fiets/voetganger/overig

X

Percentuele verdeling van het aantal verplaatsingen over de
vervoerswijzen auto (bestuurder en passagier), openbaar
vervoer, (brom)fiets, lopen en overig
X

Aantal kilometers per persoon per dag per vervoerwijze

X

Aantal personenverplaatsingen
Totale afstand die per persoon per dag wordt afgelegd

X

Totale vervoersprestatie

X

Vervoersmanagement
X

Aantal over vervoermanagement benaderde bedrijven met meer
dan 50 werknemers
Aantal bedrijfsvestigingen met meer dan 50 werknemers met

X

een bedrijfsvervoersplan
Aantal bedrijven met een vervoerplan

X

Aantal bedrijven dat geinformeerd is over vervoermanagement

X
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Indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal
Orgaan

Overijssel

NoordBrabant

Amsterdam
X

Aantal bedrijven/instellingen naar hoogst bereikte fase van
vervoermanagement
X

Totaal aantal auto's dat wordt gebruikt in het woon-werkverkeer

X

als percentage van het totaal aantal ingeschreven werknemers
op een vestiging (autoratio)

Reistijdverhouding tussen auto en openbaar vervoer
Reistijd van deur tot deur per openbaar vervoer en auto voor de

X

zwaarste vervoersrelaties boven 7,5 km in het woonwerkverkeer naar A-en B-locaties binnen en buiten de Randstad
X

OV/auto-reistijdverhouding

X

X

Kostendekking
Verhouding tussen de in de Rijksbijdrage Openbaar Vervoer

X

X

opgenomen taakstellende vervoersopbrengsten en de voor de
Rijksbijdrage in aanmerking te nemen exploitatiekosten
X

Kostendekki ngsgraad

X

X
X

Exploitatiekosten

Goederenvervoer

Vrachtverkeer
Totaal aantal vrachtautokilometers

X

X

X

X

X

X
X

Percentage vrachtverkeer op provinciale wegen

Transportefficiency wegvervoer
Benuttingsgraad vrachtauto's

X

Aandeel van het door het internationaal intermodaal vervoer in

X

X

X
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Indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan

NoordBrabant

Amsterdam
containers vervoerde gewicht, ten opzichte van het totale
gecontaineriseerde vervoer

Vervoersomvang rail
Omvang railvervoer in tonnen

X

X

Coederentransport over water
X

Vervoerd gewicht aan goederen en containers over water
(inclusief doorvoer)

X

Volume van de goederenoverslag in de haven van Rotterdam
Vervoersomvang binnenvaart in tonnen

X

Vervoersomvang van gecontaineriseerde lading in tonnen via

X

X

shortsea shipping op de routes tussen Nederland en de
Baltische staten, Rusland, Scandinavie, het Iberisch
Schiereiland, Italic en Griekenland

Vervoermiddelkeuze goederenvervoer
X

Percentuele verdeling (modal split) van het totaal vervoerd

X

X

X

X

gewicht aan goederen over weg, water en spoor (exclusief
doorvoer)
X

Percentuele verdeling (modal split) van het totaal vervoerd
gewicht aan goederen over weg, water en spoor (inclusief
doorvoer)

X

Modal split goederenvervoer (herkomst en bestemming)

Prijsmaatregelen
Prijsverhouding auto versus openbaar vervoer, bepaald op basis
van de verhouding tussen de procentuele stijging van de
brandstofprijzen aan de pomp en de procentuele stijging van

X

X

X

X

X
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Indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan

NoordBrabant

Amsterdam
het tarief van het openbaar vervoer
Gebruikskosten motorvoertuigen

X

Gebruikskosten OV

X

Autonome ontwikkelingen

Inwoners
Aantal inwoners

X

X

X

X

X

X

X

X

Aantal inwoners per km2
Aantal huishoudens

X

X

X

X

X
X

X

Woningbouw
X

Aantal won in gen
X

Aantal nieuwbouwwoningen

Arbeid en economie
X

Aantal arbeidsplaatsen
Aantal werkzame personen

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Aandeel werknemers naar herkomst-provincie

X

Bruto binnenlands product (BBP)

X

Bedrijfs- en kantoorterreinen
Kantooroppervlak

X

X

Oppervlak bedrijfsterreinen

X

X

Oppervlak haventerreinen

X
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Indicator

landelijk

Noord-

Utrecht

Flevoland

Zeeland

Gelderland

Nederland

Zuid-

Stadsregio

Holland

Rotterdam

Limburg

Regionaal

Overijssel

Orgaan

NoordBrabant

Amsterdam
Autobezit
X

Aantal auto's per 1000 inwoners

X

X

X

X

X

X

X

X

Aantal auto's waar daadwerkelijk mee wordt gereden (actieve

X

X

Aantal auto's per huishouden
X

park)
X

Percentage groei autobezit
Aantal auto's per vierkante kilometer

X
X

Aantal inwoners met een autorijbewijs

X

Rijbewijsbezit per 1000 inwoners

Prestatie-indicatoren
Aantal kilometers HWN met verkeerssignalering

X

Aantal kilometers HWN met geluidwerende voorzieningen

X

Aantal kilometers HWN met ZOAB

X

Aantal aangepakte AVOC locaties langs provinciale wegen

X

Aantal kilometers aangelegde fietspaden doorde provincie

X

Investering in aanleg fietspaden doorde provincie

X

Bijdrage regeling goederenvervoer m.b.t. spoorweg- en

X

binnenvaart-aansluitingen
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Bijlage 2: Definitie van de indicatoren op het landelijke, provinciale of
Kaderwetgebied-niveau.

In de vorige bijlage is in de vorm van een label weergegeven welke indicatoren in
de verscheidene beleidseffectrapportages c.q. monitoringrapportages zijn
opgenomen. Sommige indicatoren blijken relatief vaak te worden gehanteerd,
andere soms slechts door een overheidsinstantie.
In het geval van een vaak gekozen indicator kan het gebruik ervan evenwel
verschillen tussen de diverse overheidsinstanties. Zo kan bijvoorbeeld de aandacht
bij de ene overheidsinstantie alleen zijn gericht op bepaalde typen wegen,
bijvoorbeeld alleen wegen buiten de bebouwde kom, terwijl een andere
overheidsinstantie haar aandacht richt op rijks- en provinciale wegen zonder een
onderscheid te maken tussen wegvakken binnen en buiten de bebouwde kom.
Daarnaast maakt de ene overheidsinstantie gebruik van andere bronnen dan de
andere overheidsinstantie, met daaraan gekoppeld eventuele verschillen in
berekeningswijze. Dit kan op haar beurt weer leiden tot verschillen in gegevens.
In dit hoofdstuk zal per indicator aanvullende informatie worden weergegeven met
betrekking tot definities en gebruik van bronnen, voor zover deze in de
rapportages zijn vermeld.

1

Leefbaarheid

1.1

Luchtverontreiniging
Uitstoot Nlox: in kiloton per jaar door het wegverkeer
• Bron CBS, AVV: landelijke BER
• Bron CBS, AVV, de Provincie, de Rijkswaterstaat Directie: Flevoland
• Bron CBS: Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Nederland
• De gegevens zijn afgeleid uit de landelijke gegevens van het CBS. Aan de hand
van de landelijke en provinciale kilometerprestaties zijn de landelijke cijfers
herleid tot provinciale gegevens. Bron de Provincie: Gelderland
• Bron CBS, Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam: Regionaal
Orgaan Amsterdam
• Geen cijfers (dus ook geen bronvermelding): Noord-Brabant
• Bron RWS/ZH: Stadsregio Rotterdam
• Geen bron: Utrecht
• Bron Arends en Samhoud: Overijssel
Uitstoot CxHy(VOS) in kiloton per jaar door het wegverkeer (inclusief
verdamping)
• Bron CBS, AVV: landelijke BER
Uitstoot CxHy (VOS) in kiloton per jaar door het wegverkeei24
• Bron CBS, AVV, de Provincie, de Rijkswaterstaat Directie: Flevoland
• Bron CBS: Zeeland, Zuid-Flolland, Noord-Nederland

24

Onduidelijk of dit inclusief of exclusief verdamping is.
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•

•
•
•
•
•

De gegevens zijn afgeleid uit de landelijke gegevens van het CBS. Aan de hand
van de landelijke en provinciale kilometerprestaties zijn de landelijke cijfers
herleid tot provinciale gegevens. Bron de Provincie: Gelderland
Bron CBS, Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam: Regionaal
Orgaan Amsterdam
Bron RWS/ZH: Stadsregio Rotterdam
Geen cijfers (dus ook geen bronvermelding): Noord-Brabant
Geen bron: Utrecht
Bron Arends en Samhoud: Overijssel

Uitstoot CO2 in kiloton per jaar door het wegverkeer
• Bron CBS, AVV: landelijke BER
• Bron CBS, AVV, de Provincie, de Rijkswaterstaat Directie: Flevoland
• Bron CBS: Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Nederland
• Bron CBS, Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam: Regionaal
Orgaan Amsterdam
• De gegevens zijn afgeleid uit de landelijke gegevens van het CBS. Aan de hand
van de landelijke en provinciale kilometerprestaties zijn de landelijke cijfers
herleid tot provinciale gegevens. Bron de Provincie: Gelderland
• Bron RWS/ZH: Stadsregio Rotterdam
• Geen cijfers (dus ook geen bronvermelding): Noord-Brabant
• Geen bron: Utrecht
• Bron Arends en Samhoud: Overijssel
Uitstoot SO2 door het wegverkeer in kiloton
• De gegevens zijn afgeleid uit de landelijke gegevens van het CBS. Aan de hand
van de landelijke en provinciale kilometerprestaties zijn de landelijke cijfers
herleid tot provinciale gegevens. Bron de Provincie: Gelderland
• Bron CBS, Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam: Regionaal
Orgaan Amsterdam
• Bron Arends en Samhoud: Overijssel
Uitstoot CO door het wegverkeer
• Bron CBS, Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam: Regionaal
Orgaan Amsterdam
• Bron Arends en Samhoud: Overijssel
Uitstoot benzeen door het wegverkeer
• Afgeleid uit de emissiefactor van CO2. Bron verder onvermeld: Regionaal
Orgaan Amsterdam
Uitstoot zwarte rook door het wegverkeer
• Bron CBS, Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam: Regionaal
Orgaan Amsterdam
Uitstoot benzapyreen door het wegverkeer
• Afgeleid uit de emissiefactor van CO2. Bron verder onvermeld: Regionaal
Orgaan Amsterdam

Uitstoot aerosolen door het wegverkeer
•

Bron Arends en Samhoud: Overijssel
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Uitstoot loodverbinding door het wegverkeer
•

Bron Arends en Samhoud: Overijssel

Uitstoot CO2 per afgelegde kilometer
• Cebaseerd op het gemiddelde Nederlandse wagenpark. Bron RWS/ZH:
Stadsregio Rotterdam
Uitstoot NOx per afgelegde kilometer
• Cebaseerd op het gemiddelde Nederlandse wagenpark. Bron RWS/ZH:
Stadsregio Rotterdam
Uitstoot CxHy per afgelegde kilometer
• Cebaseerd op het gemiddelde Nederlandse wagenpark. Bron RWS/ZH:
Stadsregio Rotterdam
Concentratie van NO2 en fijn stof in woongebieden langs wegen
• De concentraties worden modelmatig berekend op basis van een huidige
gemeten achtergrondconcentratie en de lokale bijdrage door het verkeer. Bron
Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland: Zuid-Holland
Aantal woningen met een NCh-concentratie hoger dan 135 g/m3
• Geen bron: Limburg

1.2

Geluidsoverlast
Totale oppervlak buiten de bebouwde kom met een geluidsbelasting van meer
dan 50 dB (A) ten gevolge van verkeer op het hoofdwegennet
• Bron AVV: landelijke BER
Totale oppervlak met een geluidsbelasting van meer dan 50 dB (A)
• Het betreft zowel rijkswegen als provinciale wegen. Gegevens zijn gebaseerd
op intensiteiten van het wegverkeer. Bron de Provincie: Flevoland
• Het betreft zowel binnen als buiten de bebouwde kom, ten gevolge van
verkeer op het hoofdwegennet. Bron de RWS Directie, de Provincie, AVV:
Zuid-Holland
Totale oppervlak met een geluidsbelasting van meer dan 55 dB (A)
• Bron onvermeld: Noord-Nederland
Totale oppervlak stiltegebied met een geluidsbelasting boven 40 dB (A)
• Geen bron: Limburg
Aantal woningen met een gevelbelasting van meer dan 55 dB (A)
• Geen cijfers getoond (en dus 00k geen bronvermelding): Zeeland
• Het betreft zowel binnen als buiten de bebouwde kom, ten gevolge van
verkeer op het hoofdwegennet. Bron de RWS Directie: Zuid-Holland
• Berekening uitgevoerd met de Standaard Reken Methode 1, hetgeen een
globale indicatie geeft. Geen bron: Limburg
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Aantal woningen met een gevelbelasting van meer dan 60 dB (A)
• Geen bron: Utrecht
Aantal woningen langs een provinciale weg door bebouwde kom met een
gevelbelasting van 65 dB (A) of meer
• Woningen met een gevelbelasting van meer dan 70 dB (A) worden drie maal
zwaarder gewogen. Geen cijfers getoond, alleen een kaart. Geen
bronvermelding: Gelderland
Aantal woningen volgens bet woningbestand 1990 met een geluidsbelasting van
35 Kosten-eenheden of meer
• Bron NLR: landelijke BER

1.3

Versnippering van bet landschap
Percentage van de aanwezige knelpunteif5 dat nog niet is opgelost
• Men gaat uit van het opheffen van zogenoemde knelpuntkilometers., i.e. de
lengte van doorsnijding van de ecologische hoofdstructuur door een rijksweg.
De zwaarte van een knelpunt wordt uitgedrukt in deze lengte. Om de mate van
oplossing van het knelpunt te bepalen, wordt gewerkt met een schaal van 0-1,
waarbij 0 staat voor "niet aangepakt" en 1 staat voor "aangepakt en effectief".
Bron DWW: landelijke BER
• Geen cijfers getoond in tabel, alleen een kaart (en geen bronvermelding):
Zeeland
Percentage knelpunten ten gevolge van doorsnijdingen van de PENS in de
prioritaire gebieden waarvoor maatregelen zijn getroffen
•

Bron PVVP: Overijssel

Aantal knelpunten provinciale en rijkswegen met gebieden behorend tot de
ecologische hoofdstructuur
• bron de Provincie, de Rijkswaterstaat Directie: Flevoland
Aantal knelpunten tussen gebieden met een hoge natuurwaarde
• Knelpunten kunnen zijn veroorzaakt door rijkswegen, provinciale wegen of
waterwegen. Bron de Rijkswaterstaat Directie, de Provincie: Utrecht
Aantal knelpuntkilometers
• Geen bron: Limburg
Aandeel vernietigd oppervlak ten opzichte van het totale oppervlak
• Het door infrastructuur vernietigde oppervlak wordt berekend aan de hand van
de lengte en de breedte van de wegvakken van het provinciale wegennet. Er
wordt gebruik gemaakt van de EVV methodiek betreffende vernietiging. Bron
de Provincie: Gelderland

25

i.e. elke doorsnijding van de ecologische hoofdstructuur
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Aandeel verstoord oppervlak ten opzichte van het totale oppervlak
• Het betreft de hoeveelheid door wegverkeer verstoord oppervlak langs
provinciale wegen. Er wordt gebruik gemaakt van de EVV methodiek
betreffende verstoring. Het verstoorde oppervlak wordt berekend met een
formule waarin de volgende parameters zitten: weglengte, wegbreedte,
etmaalintensiteit en de effectafstand in meters vanaf de rand van de weg. Bron
de Provincie: Gelderland

Barrierewerking
•

1.4

Dit is het product van het aantal woningen en/of voorzieningen dat door een
provinciale weg door de bebouwde kom van elkaar worden gescheiden
(oversteekrelatie) en de wachttijd (oversteekbaarheid). Geen cijfers getoond,
alleen een kaart. Geen bronvermelding: Gelderland

Verkeersveiligheid
Aantal doden in het wegverkeer
• Zoals geregistreerd door de politie en verwerkt door AVV-BG (definitie is sterfte
binnen 30 dagen na hetongeval), bron AVV: landelijke BER, Zeeland, ZuidHolland, Noord-Nederland, Gelderland, Stadsregio Rotterdam, Overijssel
• Bron AVV, CBS: Flevoland, Noord-Brabant
• De definitie is sterfte binnen 30 dagen na het ongeval. Bron de Provincie:
Utrecht
• Op het nationaal en regionaal verbindend wegennet. Geen bron: Limburg
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Aantal ziekenhuisgewonden in het wegverkeer
• Zoals geregistreerd door de politie en verwerkt door AVV-BG, bron AVV:
landelijke BER, Zeeland, Noord-Nederland, Overijssel
• Op het nationaal en regionaal verbindend wegennet. Geen bron: Limburg
Aantal gewonden in het wegverkeer
• Zoals geregistreerd door de politie en verwerkt door AVV-BG, bron AVV:
landelijke BER, Zuid-Holland, Gelderland, Stadsregio Rotterdam, Overijssel
• Bron AVV, CBS: Flevoland, Noord-Brabant
• Bron de Provincie: Utrecht
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Aantal fietsslachtoffers
• bron AVV: Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam
Aantal doden onder fietsers
• bron AVV: Stadsregio Rotterdam
Aantal gewonden onder fietsers
• bron AVV: Stadsregio Rotterdam
Aantal doden onder bromfietsers
• bron AVV: Stadsregio Rotterdam
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Aantal gewonden onder bromfietsers
• bron AVV: Stadsregio Rotterdam
Aandeel doden onder (brom)fietsers
• Uitgedrukt als percentage van het totaal aantal verkeersdoden in de provincie.
Bron de Provincie: Gelderland
Aandeel gewonden onder (brom)fietsers
• Uitgedrukt als percentage van het totaal aantal verkeersgewonden in de
provincie. Bron de Provincie: Gelderland
Aantal slachtoffers per miljoen voertuigkilometers (slachtofferrisicoj
• Het aantal slachtoffers heeft betrekking op alle slachtoffers die er zijn gevallen;
de voertuigkilometers hebben echter alleen betrekking op het hoofdwegennet.
Bron AVV/BG en de Provincie: Zeeland
16

Percentage overschrijdingen van de snelheidslimiet
• Bron de Provincie: Utrecht
Aandeel van het wegennet met een matige of grote kans op conflicten
• Dit houdt in dat de verhouding tussen de zich voordoende intensiteit en de
intensiteitsgrens van een weg 0,8 of groter is. Bron onvermeld: NoordNederland
Aantal ongevallen op het Nederlands deel van het continentaal plat, waarbij een
zeeschip betrokken is
• Aantal scheepsongevallen, zoals geregistreerd door Lloyds en het ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Onder een ongeval wordt verstaan een ongewilde
gebeurtenis die een schip overkomt met als gevolg:
- schade aan schip, vaarweg, milieu of personen buiten de bemanning
schade aan personen op het schip, wanneer de oorzaak ten opzichte van
schip en bemanning extern is. Arbeidsongevallen aan boord van schepen zijn
niet inbegrepen.
Bron DGG: landelijke BER

2.

Concurrerende vervoerssector
Marktaandeel wegvervoer
Aandeel van het Nederlandse wegvervoer in het EU-wegvervoer via de
Nederlandse grens (vlagaandeel)
• Vlagaandeel wordt berekend op basis van de Eurostat-gegevens tot 1993, voor
1994 en 1995 aanname dat aandeel is gelijk gebleven. In procenten van het
vervoerd gewicht in tonnen. Bron VEV27: landelijke BER

Dit is niet opgenomen onder kopje indicatoren, maar heeft wel het karakter ervan.
27

VEV= Vervoer-Economische Verkenningen 1997-2002
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Marktaandeel binnenvaart
Aandeel van de Nederlandse binnenvaart in vervoerd gewicht in tonnen via de
Nederlandse grens, waarbij de doorvoer zonder overlading eenmaal wordt geteld
• Vlagaandelen zijn gebaseerd op de CBS-statistiek van de internationale
binnenvaart en hebben betrekking op aanvoer, afvoer en doorvoer (zonder
overlading). In procenten van bet vervoerd gewicht in tonnen. Bron VEV:
landelijke BER

Marktaandeel Nederlandse zeehavens
Gezamenlijk marktaandeel van de zeehavengebieden Rijn- en Maasmond,
Amsterdam Noordzeekanaal Gebied, Scheldemond en Eemsmond, uitgedrukt als
percentage van de totale goederenoverslag in tonnen van de belangrijkste havens
in de Hamburg-Le Havre range
• Bron NHR: landelijke BER

Toegevoegde waarde van de maritieme sector
De directe en indirecte toegevoegde waarde van de Nederlandse maritieme
sector in miljoen guldens
• Bron De toekomst van de Nederlandse zeevaartsector: landelijke BER

3.

Mainport Schiphol
Aantal passagiers dat Schiphol jaarlijks verwerkt
• Bron Luchthavenstatistieken: landelijke BER
Het tonnage luchtvracht dat Schiphol jaarlijks verwerkt
• Bron Luchthavenstatistieken: landelijke BER
Het percentage van de Schipholwerkers en luchthavenpassagiers dat van het
openbaar vervoer gebruik maakt
• Bron AAS, NS: landelijke BER

4.

Selectieve bereikbaarheid
Percentage van het wegennet dat niet aan de SVV-ll-congestienorn?8 voldoet
• Hiertoe wordt het aantal kilometers weg dat niet aan de norm voldoet afgezet
tegen de totale lengte van het wegennet in de betreffende categorie. De
congestiekans wordt berekend op basis van prognoses over de
verkeersintensiteiten en de wegcapaciteit. Bron AVV (?): landelijke BER
• Bron AVV, dS + V, Zuid-Holland

De norm voor het hoofdwegennet is een congestiekans van 2% voorachterlandverbindingen met mainports
respectievelijk een congestiekans van 5% vooroverige verbindingen van hoofdwegennet.
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Aandeel van het wegennet met een matige tot grote kans op oponthoud
• Oponthoud treedt op a!s de verkeersintensiteit op een wegvak groter is dan
80% van de capaciteit. In navolging van de Evaluatie Verkeer en Vervoer (EVV)
is onderscheid gemaakt in drie klassen, te weten wegen met een kleine kans op
oponthoud, met een matige kans op oponthoud en met een grote kans op
oponthoud. Een matige kans op oponthoud komt redelijk overeen met de 5%
congestiekans. Bron onvermeld: Noord-Nederland
Aantal wegvakken op rijkswegen dat aan de norm voldoet
• De norm is maximaal 2% congestiekans voor autosnelwegen. Voor het overige
wegennet is dit maximaal 5%. Bron de Provincie: Limburg
Aantal wegvakken op regionaal verbindende wegen met een l/C verhouding van
meer dan 0.9
• Bron de Provincie: Limburg
Aantal wegvakken van het wegennet waar de wegvakcapaciteit wordt
overschreden
•

De congestienorm is 2% voor de autosnelwegen, 5% voor de overige
verbindingen van het hoofdwegennet buiten de bebouwde kom en 10% voor
de provinciale wegen. Er wordt gebruik gemaakt van het provinciaal
verkeersmodel. Dit bevat het SVV-II, deel d scenario, dat uitgaat van de groei
van de automobiliteit van 1986 tot en met 2010 met 40%. Bron de Provincie:
Overijssel

l/C-verhouding
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Filekans
• Er wordt gebruik gemaakt van de evaluatiemodule Evaluatie Verkeer en
Vervoer (EVV, zie hierboven) behorende bij het Nieuw Regionaal Model
(NRM). Bij deze methode wordt de verkeersintensiteit op de wegvakken en de
kruispunten getoetst aan de grenswaarden voor de verkeersafwikkeling hierop.
Er is een indicatie waar zich knelpunten bevinden, weergave middels een
kaart. Bron onvermeld: Gelderland.
Filezwaarte
• Dit geeft aan hoeveel files er stonden in relatie tot de lengte ervan en de tijd dat
ze er stonden. Bron AVV: Utrecht, Noord-Brabant
Congestiekans op de rijkswegen
• Alleen weergave congestiekansen in drietal categorieen (0-5%, 5-15% en
>15%), bron: Rijkswaterstaat Directie: Flevoland
Gemiddelde snelheid op het onderliggend wegennet
• Bepaald aan de hand van rijtijdmetingen. Onderscheid naar dal- en
spitsperiode en naar werkdagen en zondagen. Bron dS + V: Stadsregio
Rotterdam
Voertuigverliesuren op het wegennet
• Geen cijfers getoond (en dus ook geen bronvermelding): Zeeland
Voertuigverliesuren op het hoofdwegennet
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•
•

Bron AVV: Zuid-Holland
Onderscheid in structurele files en incidentele files. Bron KLPD/RWS-ZH:
Stadsregio Rotterdam

Verkeersintensiteit
• Motorvoertuigen gemeten tussen 07:00 en 19:00 uur. Bron dS + V: Stadsregio
Rotterdam
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam

5.

Draagvlak SVV-II
De waardering door de Nederlandse bevolking van het voorgestelde pakket van
maatregelen van het verkeers- en vervoersbeleid (SVV-II)
• Onder draagvlak voor het in het SVV-II beschreven verkeers- en vervoersbeleid
wordt verstaan de waardering van de Nederlandse bevolking voor 26
maatregelen die zijn opgenomen in het SVV-II. De Waardering van SVV-II
wordt gemeten op een schaal van -1 (sterk tegen) tot + 1 (sterk voor). Bron
Traffic Test, AVV: landelijke BER
Percentage van de bevolking dat voorstander is van de SVV-maatregelen in het
algemeen
• Bron Traffic Test: Utrecht

6.

Kennis van de doelen van het SVV-II
De actieve kennis van de doelen van het SVV-II bij de Nederlandse bevolking
• De kennis wordt gei'ndiceerd door het percentage van de Nederlandse
bevolking dat een of meer van de doelen van het verkeers- en vervoersbeleid
opschrijft als daarnaar wordt gevraagd. Bron Traffic Test, AVV: landelijke BER

7.

Mobiliteit personen

7.1

Parkeren
Aantal gemeenten met meer dan 30.000 inwoners dat een sturend parkeerbeleid
voert
• Sturend parkeerbeleid is een instrument dat wordt ingezet voor de bevordering
van een selectief autogebruik en voor de beperking van de groei van het
autogebruik. Het richtzich vooral op A- en B-locaties. Bron DGP: landelijke
BER29

29

Hierin wordt opgemerkt dat door het ontbreken van een geschikte set van indicatoren om "de mate van
sturend parkeerbeleid" te kunnen uitdrukken en meetbaar te maken er geen betrouwbare indicatie is te geven
van de ontwikkeling van "het aantal gemeenten met sturend parkeerbeleid".
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Aantal gemeenten met een sturend parkeerbeleid
• Ceen cijfers getoond (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
• Bron AVV: Utrecht
Parkeercapaciteit
• Alleen een indruk van regiogemeenten verdeeld naar a) geheel vrij parkeren, b)
een vrij toegankelijk parkeergebied waarin uitsluitend een beperking geldtten
aanzien van de tijdsduur, en c) betaald parkeren. Bron dS +V: Stadsregio
Rotterdam
Aantal nieuwe bedrijven dat zich heeft gevestigd op een correcte (A, B of C-)
locatie
• Geen cijfers getoond (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland

7.2

Autokilometers
Aantal personenautokilometers op alle dagen van de week van Nederlanders en
buitenlanders in Nederland
• Bron CBS Personenautopanel: landelijke BER
Aantal personenautokilometers
• Verreden in de provincie. Geen nadere vermelding welke wegen bet exact
betreft. Geen bron: Limburg
• Bron CBS: Noord-Brabant
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Aantal personenautokilometers per gemiddelde werkdag gemaakt door herkomsten/of bestemmingsverkeer
• Het voor deze ritten buiten de provincie geproduceerde aantal kilometers
wordt ook meegenomen in de hoeveelheid verreden kilometers. Bron de
Provincie: Gelderland
• Verreden op hettotale wegennet. Bron CBS: Overijssel
Aantal voertuigkilometers
• Verreden op rijks- en provinciale wegen. Het aantal voertuigkilometers is
gebaseerd op de gemeten intensiteiten (telpunten) van het totale verkeer op
rijks- en provinciale wegen. Bron de Rijkswaterstaat Directie, de Provincie,
CBS: Flevoland
• Verreden op rijks- en provinciale wegen. Bron de Provincie: Zeeland
• Verreden op rijks- en provinciale wegen. Onderscheid in werkdagen en
weekenddagen. Het aantal door vrachtauto's afgelegde kilometers is hierin
inbegrepen. Voor alle wegvakken zijn de telgegevens vermenigvuldigd met de
lengte van het wegvak en de uitkomsten hiervan gesommeerd. Bron
onvermeld: Noord-Nederland
• Onderscheid naar rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen.
Betreft een gemiddelde werkdag. Bron dS +V, de Rijkswaterstaat Directie: ZuidHolland
• Bron dS + V, de Rijkswaterstaat Directie: Stadsregio Rotterdam
• Bron de Rijkswaterstaat Directie, de Provincie: Utrecht
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Aantal autoverplaatsingen
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam

Afgelegde afstand per autobestuurder per dag
•

7.3

Bron CBS: Overijssel

Bezettingsgraad personenauto's/ aantal carpoolers
Gemiddelde bezettingsgraad van personenauto's in bet woon-werkverkeer
• Aantal personen per auto. Bron CBS, AVV: landelijke BER
• Bron OVG: Overijssel
Gemiddelde bezettingsgraad van personenauto's
• Geen cijfers beschikbaar (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
• Bron AVV: Utrecht
Aantal carpoolers in bet woon-werkverkeer
• Bron OVG: landelijke BER
Aantal carpoolers op werkdagen
• Bron AVV: Utrecht
Aandeel carpoolers in bet woon-werk verkeer
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Aantal carpoolplaatsen
• Indruk van bet aantal terreinen en de daar aanwezige parkeervakken en
fietsklemmen, alsmede voorzieningen. Bron ANWB: Stadsregio Rotterdam
Bezettingsgraad carpoolpleinen
• Bron onvermeld: Zuid-Holland
• De bezetting wordt geteld gedurende de periode 09:60-16:00 uur. De cijfers
betreffen een gemiddelde werkdag. Bron de Provincie: Overijssel
Het gebruik van transferia en "Park & Ride" plaatsen
• Geen cijfers beschikbaar (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
Parkeercapaciteit P + R terreinen
• Bron dS + V: Stadsregio Rotterdam

7.4

Openbaar vervoervoorzieningen
Aantal door het OV bediende kernen
• Betreft kernen met meer dan 250 inwoners, waarbij de maximale afstand tot de
halte 1250 meter bedraagt. OV betreft zowel regulier OV (trein, bus, belbus)
als alternatieve vormen van OV zoals treintaxi en buurtbus. Bron onvermeld:
Noord-Nederland
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Percentage inwoners dat zich binnen een straal van 1250 meter van een OVhalte bevindt
• Bron de Provincie: Gelderland
30

Waarderingscijfer OV
• Betreft waardering van klanten van de RET. Bron RET/Research International:
Stadsregio Rotterdam
Percentage treinen dat 5 minuten of meer vertraging heeft bij aankomst op een
30-tal belangrijke knooppuntstations
• Bron NS-VL: landelijke BER
Percentage treinen dat meer dan 5 minuten vertraging heeft
• Geen cijfers beschikbaar (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
Percentage sneller landelijk railnet OV verbindingen tussen beiangrijkste steden
• Geen cijfers beschikbaar (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
Frequentie OV
• Geen cijfers getoond, alleen kaart met verbindingen die niet aan de geeiste
frequentie voldoen. De eis verschilt per verbindingsklasse, waarvan er in totaal
drie zijn. Geen bronvermelding: Gelderland
Beschikbaarheidsperiode
• Geen cijfers getoond, alleen kaart met verbindingen die niet aan de eis met
betrekking tot de beschikbaarheidsperiode voldoen. De eis verschilt per
verbindingsklasse, waarvan er in totaal drie zijn. Geen bronvermelding:
Gelderland

Percentage streekvervoerslijnen dat door middel van aanbesteding is
uitgegeven
•

7.5

Bron de Provincie: Overijssel

Reizen per openbaar vervoer
Aantal OV-reizigers
• Uitgesplitst naar reizigers binnen Zuid-Holland en reizigers van/naar ZuidHolland. Bron NS, HTM, ZWN, RET: Zuid-Holland
Aantal OV-reizigerskilometers (trein, resp. stads- en streekvervoer) gecorrigeerd
voor de invloed van grote contracten zoals de OV-studentenkaart.
• Bron vervoerbedrijven NS, KNV, SOV-kaartonderzoek HCG, WROOV-plus:
landelijke BER

30

Ofschoon onder het kopje indicator staat dat wordt gekeken naar het aantal kernen in de provincie waarbij
de maximale afstand tot de halte of opstapplaats van het OV 1250 meter bedraagt, wordt verder alleen
aandacht gericht op het percentage inwoners zoals hierboven beschreven.
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Aantal OV-reizigerskilometers
• Betreft afgelegde kilometers in het streekvervoer en de trein. Stadsvervoer
wordt niet genoemd. Bron de Provincie, CBS: Flevoland
• Betreft trein en overig OV (dus ook stadsvervoer naast streekvervoer). Bron
CBS/OVC: Zeeland
• Betreft trein, tram en bus. Afgelegde kilometers door inwoners. Bron CBS/OVC:
Utrecht
• Betreft stads- en streekvervoer. Bron RET,ZWN: Stadsregio Rotterdam
• Geen bron: Limburg
• Betreft trein, bus, tram en metro. Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan
Amsterdam
• Bron CBS: Overijssel

Aantal reizigerskilometers per trein
•

Betreft een gemiddelde werkdag. Bron Nederlandse Spoorwegen: Overijssel

Aantal reizigerskilometers in het stads- en streekvervoer
•

Bron CBS: Overijssel

Afgelegde afstand per persoon per dag per OV
•

7.6

Bron CBS: Overijssel

Reizen per (brom)fiets
Aantal reizigerskilometers per fiets (in miljard kilometers)
• Bron CBS: landelijke BER, Stadsregio Rotterdam
• Bron CBS/OVG: Zeeland, Limburg, Utrecht
• Bron Arends en Samhoud, CBS: Overijssel
• Bron de Provincie: Zuid-Holland
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Aantal reizigerskilometers per (brom)fiets
• Bron CBS: Flevoland, Overijssel
Afgelegde afstand per persoon per dag per fiets
•
Bron CBS: Overijssel
Afgelegde afstand per persoon per dag per bromfiets
•
Bron CBS: Overijssel
Fietsreistijd
• Geen cijfers beschikbaar (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
Aandeel woon-werk verplaatsingen per fiets
• Geen cijfers beschikbaar (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
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7.7

Vervoermiddelkeuze personenverkeer
Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de vervoerwijzen
auto (bestuurder en passagier), OV en (brom)fiets
• Bron CBS: Flevoland
Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de vervoerwijzen
auto (bestuurder en passagier), OV, (brom)fiets, lopen en overig
• Bron CBS: Noord-Brabant
Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de vervoerwijzen
auto (bestuurder en passagier), OV en fiets
• Bron CBS/OVG: Zeeland, Utrecht
Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de vervoerwijzen
auto, OV, (brom)fiets, lopen en overig
• Geen bron: Limburg
Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de vervoerwijzen
auto, OV en fiets
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de vervoerwijzen
auto, OV en (brom)fiets
•

Bron CBS: Overijssel

Percentuele verdeling van het aantal verplaatsingen over de vervoerswijzen auto
(bestuurder en passagier), openbaar vervoer en fiets
• Beperkt tot drie cordons. Bron tellingen (onbekend door wie) en NVS31-cijfers:
Noord-Nederland
Percentuele verdeling van het aantal verplaatsingen over de vervoerswijzen auto,
openbaar vervoer en fiets/voetganger/overig
• Onderscheid in korte verplaatsingen (tot 5 kilometer) en langere verplaatsingen
(boven 5 kilometer). Bron CBS: Stadsregio Rotterdam
Percentuele verdeling van het aantal verplaatsingen over de vervoerswijzen auto
(bestuurder en passagier), openbaar vervoer, (brom)fiets, lopen en overig
• Bron CBS: Noord-Brabant
Aantal kilometers per persoon per dag per vervoerwijze
• Bron CBS: Zuid-Holland

12

Aantal personenverplaatsingen
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Totale afstand die per persoon per dag wordt afgelegd
•
Bron CBS: Overijssel

Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streekvervoer
32

Deze indicator staat niet als zodanig in het rijtje indicatoren, maar wordt wel min of meer in die zin gebruikt.
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Totale vervoersprestatie
•
In miljard reizigerskilometers. Betreft de vervoerswijzen auto, OV, (brom)fiets,
motor, lopen en overig. Bron CBS: Overijssel

7.8

Vervoersmanagement
Aantal over vervoermanagement benaderde bedrijven met meer dan 50
werknemers
• Bron AVV: Utrecht
Aantal bedrijfsvestigingen met meer dan 50 werknemers met een
bedrijfsvervoersplan
• Bron CBS, AVV: landelijke BER
Aantal bedrijven met een vervoerplan
• Bron de Directie: Zuid-Holland
Aantal bedrijven dat geinformeerd is over vervoermanagement
• Bron de Directie: Zuid-Holland
Aantal bedrijven/instellingen naar hoogst bereikte fase van vervoermanagement
• Onderverdeling naar een achttal categorieen: geen interesse, gei'nteresseerd,
geadviseerd, plan gemaakt, commitment, maatregelen, geevalueerd,
zelfstandig. Bron Vervoermanagement Coordinate Centrum Rijnmond/ReMove
Rijnmond: Stadsregio Rotterdam
Totaal aantal auto's dat wordt gebruikt in bet woon-werkverkeer als percentage
van bet totaal aantal ingeschreven werknemers op een vestiging (autoratio)
• Geen cijfers getoond (en dus ook geen bronvermelding): Zeeland
• Bron AVV: Utrecht

7.9

Reistijdverhouding tussen auto en openbaar vervoer
Reistijd van deur tot deur per openbaar vervoer en auto voor de zwaarste
vervoersrelaties boven 7,5 km in bet woon-werkverkeer naar A- en B-locaties
binnen en buiten de Randstad
• De reistijdverhouding wordt uitgedrukt in de VF-waarde, gedefinieerd als de
verplaatsingstijd per openbaar vervoer gedeeld door die van de auto. Bron
AVV, BGC: landelijke BER
OV/auto-reistijdverhouding
• Geen cijfers beschikbaar (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
• Geen cijfers getoond, alleen kaart met verbindingen die niet aan de geeiste
VerplaatsingsFactor voldoen. De eis verschilt per verbindingsklasse, waarvan
er in totaal drie zijn. Geen bronvermelding: Gelderland.
• Geen bron: Limburg
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7.10

Kostendekking
Verhouding tussen de in de Rijksbijdrage Openbaar Vervoer opgenomen
taakstellende vervoersopbrengsten en de voor de Rijksbijdrage in aanmerking te
nemen exploitatiekosten
• In de exploitatiekosten van het stads- en streekvervoer zijn de
instandhoudingskosten infrastructuur opgenomen in het kader van het
kabinetsstandpunt ten aanzien van het advies van de Commissie-De Boer. De
resterende kosten infrastructuur, die voor de jaren 1993 en 1994 in de
rijksbijdrage exploitatie werden uitgekeerd, zijn voor de statistiek buiten
beschouwing gelaten, teneinde een vergelijkbare tijdreeks te krijgen. De
resterende kosten worden vanaf 1995 uit het Infrafonds bekostigd.
Uitgangspunt is het rijksbijdragejaar waarop de beschikking betrekking heeft.
De beschikking die eind 1996 is verstrekt voor 1997 is als beleidsmaatregel
1996 gezien. Met ingang van rijksbijdragejaar 1997 wordt geen onderscheid
meer gemaakt tussen stads- en streekvervoer, omdat aan de Kaderwetgebieden
een rijksbijdrage voor beide vervoerssoorten wordt verstrekt. Bron Ministerie
van V&W, regelingen bekostiging openbaar vervoer: landelijke BER
• Cesplitst in streekvervoer en stadsvervoer. Bron Ministerie V&W, DGV: NoordBrabant
Kostendekkingsgraad
• Geen cijfers beschikbaar (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
• Bron de Provincie: Gelderland
• Bron WROOV-plus Jaarboek: Utrecht
Exploitatiekosten
• Dit is voor de avondspits en exclusief de trein. Geen bronvermelding:
Regionaal Orgaan Amsterdam

8.

Goederenvervoer

8.1

Vrachtverkeer
Totaal aantal vrachtautokilometers
• Betreft Nederlandse en buitenlandse voertuigen op Nederlands grondgebiecf3.
Vanaf 1996 wordt gebruik gemaakt van de CBS statistieken. Voor de bepaling
van de vervoers- en verkeersprestaties wordt thans het POINT-model gebruikt.
Voor 1996 is de ontwikkeling gebaseerd op ramingen van het NBA. Bron VEV:
landelijke BER
• Berekend op grand van het totaal aantal voertuigkilometers maal het aandeel
van vrachtauto's op de rijkswegen in het beheersgebied. Bron CBS, NEA, de
Rijkswaterstaat Directie: Flevoland
• Beschrijving van de exacte berekening ontbreekt, maar er wordt in elk geval
gebruik gemaakt van telpunten die voertuigintensiteiten en het aantal
vrachtauto's als percentage van het totaal aantal voertuigen meten. Bron de
Provincie: Zeeland
• Geen berekening vermeld. Bron de Provincie: Gelderland

33

In 1998 wordt de presentatie uitgesplitst voor ritten korter of langer dan 50 kilometer.
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•
•
•

Betreft rijks- en provinciale wegen op werkdagen. Ceen berekening vermeld.
Bron CBS: Utrecht
Op het nationaal en regionaal verbindend wegennet op werkdagen. Ceen
bron: Limburg
Bron CBS: Noord-Brabant

Percentage vrachtverkeer op provinciale wegen
• Bron onvermeld: Gelderland

8.2

Transportefficiency wegvervoer
Benuttingsgraad vrachtauto's
• De benuttingsgraad is het product van de beladingsgraad (de verhouding tussen
het laadvermogen van een vrachtauto in tonnen en het gewicht van de lading)
en de bezettingsgraad van de afstand (aandeel beladen kilometers uitgedrukt in
laadvermogentonkilometers) van het goederenvervoer over de weg. Het betreft
nationaal en internationaal, eigen-en beroepsvervoer. Benuttingsgraad
buitenlandse vrachtauto's is niet meer bekend en wordt aangenomen gelijk te
zijn aan Nederlandse vrachtauto's. Bron VEV: landelijke BER
• Ceen cijfers beschikbaar (en dus ook geen bronvermelding): Zuid-Holland
Aandeel van het door het internationaal intermodaal vervoer in containers
vervoerde gewicht, ten opzichte van het totale gecontaineriseerde vervoer
• Voor de cijfers heeft het NEA gebruik gemaakt van de statistiek van de aan-, afen doorvoer (CBS). De basis voor deze statistiek is per 1 januari 1993
gewijzigd. Bron VEV: landelijke BER

8.3

Vervoersomvang rail
Omvang railvervoer in tonnen
• Is exclusief postvervoer en vervoer van railbouwmateriaal. Nationaal en
internationaal vervoer. Bron NS Cargo: landelijke BER
• Bron AVV: Zuid-Holland

8.4

Goederentransport over water
Vervoerd gewicht aan goederen en containers over water (inclusief doorvoer)
• Bron AVV, CBS, NEA, de Rijkswaterstaat Directie: Flevoland
Volume van de goederenoverslag in de haven van Rotterdam
• Betreft aan- en afvoer van goederen. Uitgedrukt in miljoenen tonnen. Bron
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam: Stadsregio Rotterdam
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Vervoersomvang binnenvaart in tonnen
• Betreft de nationale en internationale binnenvaart voor zover die de aan- en
afvoer per binnenschip omvat en niet de doorvoer zonder overlading. Bron
VEV (gebaseerd op CBS statistieken, aangevuld met berekeningen en ramingen
van het NBA): landelijke BER
• Bron AVV: Zuid-Holland
Vervoersomvang van gecontaineriseerde lading in tonnen via shortsea shipping
op de routes tussen Nederland en de Baltische staten, Rusland, Scandinavie, het
Iberisch Schiereiland, Italic en Griekenland
• Bron CBS, NEAen DGG: landelijke BER

8.5

Vervoermiddelkeuze goederenvervoer
Percentuele verdeling (modal split) van het totaal vervoerd gewicht aan goederen
over weg, water en spoor (exclusief doorvoer)
• Het betreft alle aan- en afvoer van nationaal en internationaal goederenvervoer.
Bron CBS, NEA: Flevoland
• Het betreft alle aan- en afvoer van nationaal en internationaal goederenvervoer.
Bron CBS, bewerking AVV: Utrecht
• Wat betreft het nationale goederenvervoer is dit exclusief doorvoer. Bij het
internationale vervoer is het onduidelijk of doorvoer er toch ook onder valt.
Bron CBS: Zeeland
• Geen vermelding of dit zowel nationaal als internationaal goederenvervoer is.
Gesplitst naar aan- en afvoer. Bron de Directie: Zuid-Holland
• Betreft nationaal goederenvervoer. Gesplitst naar aan- en afvoer. Bron ROM
Rijnmond: Stadsregio Rotterdam
• Geen vermelding of dit zowel nationaal als internationaal goederenvervoer is.
Bron de Provincie: Gelderland
• Binnen vervoerwijze verder onderscheid naar nationaal en internationaal
vervoer. Bron CBS: Noord-Brabant
• Betreft in de provincie geladen of geloste goederen. Bron Arends en Samhoud,
CBS: Overijssel
Percentuele verdeling (modal split) van het totaal vervoerd gewicht aan goederen
over weg, water en spoor (inclusief doorvoer)
• Het betreft alle aan-, af- en doorvoer van nationaal en internationaal
goederenvervoer. Bron CBS, bewerking AVV: Utrecht
Modal split goederenvervoer (herkomst en bestemming)
• Definitie van herkomst en bestemming onduidelijk (i.c. inclusief doorvoer?)
Het gaat in elk geval om goederenvervoer in, naar en van de provincie. Bron
AVV: Zuid-Holland34

34

Onduidelijk waarom deze RWS Directie twee verschillende benaderingswijzen voor de modal split hanteert.
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9.

Prijsmaatregelen
Prijsverhouding auto versus openbaar vervoer, bepaald op basis van de
verhouding tussen de procentuele stijging van de brandstofprijzen aan de pomp
en de procentuele stijging van bet tarief van bet openbaar vervoer
• Bron V&W/AVV: landelijke BER
• Bron onvermeld: Zuid-Holland
Gebruikskosten motorvoertuigen
• Is inclusief brandstofkosten. Bron CBS: Stadsregio Rotterdam
Gebruikskosten OV
• Uitgesplitst naar bus/tram/metro en trein. Bron CBS: Stadsregio Rotterdam

10.

Autonome ontwikkelingen

10.1

Inwoners
Aantal inwoners
• Bron CBS: Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Nederland, Noord-Brabant
• Bron CBS/CPB/HCG: landelijke BER
• Bron de Provincie, CBS: Flevoland, Gelderland, Utrecht, Overijssel
• Bron Centrum voor Onderzoek en Statistiek: Stadsregio Rotterdam
• Geen bron: Limburg, Regionaal Orgaan Amsterdam
Aantal inwoners per km
• Geen bron: Limburg

2

Aantal huishoudens
• Bron CBS/CPB/HCG: landelijke BER
• Bron CBS: Overijssel

10.2

Woningbouw
Aantal woningen
• Bron CBS: Stadsregio Rotterdam
Aantal nieuwbouwwoningen
• Bron de Provincie: Utrecht

10.3

Arbeid en economie
Aantal arbeidsplaatsen
• Bron CBS: Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant
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•

•

•
•
•
•

Een baan staat voor een werkkring van een werknemer. Als een werknemer
meer dan een werkkring heeft telt elke werkkring als afzonderlijke baan.
Zelfstandigen worden niet meegenomen. Bron CBS: Noord-Nederland
Bij de definitie van een arbeidsplaats is tot 1993 uitgegaan van een werkweek
van minimaal 15 uur. Vanaf 1993 wordteen 12-urige werkweek gehanteerd.
Bron Bedrijvenregister Zuid-Holland/ Centrum voor Onderzoek en Statistiek:
Stadsregio Rotterdam
Bron de Provincie, CBS: Flevoland
Bron Stichting bedrijvenregister Zuid-Holland: Zuid-Holland
Bron PWE (Provinciale Werkgelegenheids Enquete) Gelderland/CBS/CPB:
Gelderland
Geen bron: Limburg, Regionaal Orgaan Amsterdam

Aantal werkzame personen
• Bron AVV/CPB/HCG: landelijke BER
• Bron CBS: Overijssel
Aandeel werknemers naar herkomst-provincie
• Bron Provinciaal Arbeidsplaatsen onderzoek, bewerking door Mu consult:
Utrecht
Bruto binnenlands product (BBP)
• Bron CBS: Utrecht

10.4

Bedrijfs-en kantoorterreinen
Kantooroppervlak
• Voorraad kantoren (A- en B-locaties). Bron dS + V/ Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam: Stadsregio Rotterdam
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Oppervlak bedrijfsterreinen
• Voorraad bedrijfsterreinen (C-locaties). Bron de Provincie/ Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam: Stadsregio Rotterdam
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Oppervlak haventerreinen
• Bron Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam: Stadsregio Rotterdam

10.5

Autobezit
Aantal auto's per 1000 inwoners
• Bron CBS: Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Nederland, Stadsregio Rotterdam,
Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel
• Bron de Provincie/CBS: Gelderland
• Betreft personen van 18 jaar en ouder. Bron de Provincie, CBS: Flevoland
• Geen bron: Limburg
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Aantal auto's per huishouden
• Bron CBS: Overijssel
Aantal auto's waar daadwerkelijk mee wordt gereden (actieve park)
• Bron AVV/CPB/HCG: landelijke BER
Percentage groei autobezit
• Geen bronvermelding: Regionaal Orgaan Amsterdam
Aantal auto's per vierkante kilometer
• Bron CBS: Zeeland
Aantal inwoners met een autorijbewijs
• Geen bron: Limburg
Rijbewijsbezit per 1000 inwoners
• Onduidelijk welke rijbewijzen hieronder vallen. Bron CBS: Noord-Brabant

11.

Prestatie-indicatoren
Aantal kilometers HWN met verkeerssignalering
• Bron de RWS Directie: Zuid-Holland
Aantal kilometers HWN met geluidwerende voorzieningen
• Bron DWW: Zuid-Holland
Aantal kilometers HWN met ZOAB
• Bron DWW: Zuid-Holland
Aantal aangepakte AVOC locaties langs provinciale wegen
• Bron de Provincie: Zuid-Holland
Aantal kilometers aangelegde fietspaden door de provincie
• Bron de Provincie: Zuid-Holland
Investering in aanleg fietspaden door de provincie?5
• Bron de Provincie: Zuid-Holland
Bijdrage regeling goederenvervoer m.b.t. spoorweg- en binnenvaart-aansluitingen
• Bron onvermeld: Zuid-Holland
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Bijlage 3: Indicatoren op gemeentelijk niveau

In het kader van de inventarisatie van alle bestaande monitoringstelsels op het
terrein van verkeer en vervoer zijn door Traffic Test alle gemeenten met meer dan
50.000 inwoners benaderd met de vraag of men op de een of andere wijze
gegevens op het gebied van verkeer en vervoer monitoort. Aangegeven is dat dit
kan varieren van een monitoringrapportage c.q. beleidseffectrapportage tot het
jaarlijks uitbrengen van een brochure metallerlei interessante verkeersgegevens of
het jaarlijks bijhouden van bepaalde informatie voor eigen intern gebruik. Een
aantal grote gemeenten heeft hierop gereageerd, waarvan twaalf gemeenten
verslagen, rapportages of een statistisch jaarboek beschikbaar hebben gesteld. Het
overall beeld laat zien dat op het gebied van verkeer en vervoer met name
aandacht wordt besteed aan verkeersongevallen en verkeersslachtoffers. Andere
verkeersgerelateerde zaken die vaak worden gemonitoord zijn het aantal
motorvoertuigen in de gemeente, aantal parkeerplaatsen en verkeersintensiteiten.
Hieronder wordt voor ieder van de gemeenten aangegeven welke gegevens zij
onder meer bijhouden op het gebied van autonome ontwikkelingen, op het gebied
van verkeer en vervoer, en in een enkel geval op het gebied van de geleverde
prestaties (zoals aantal kilometers aangelegde weg).

Gemeente Deventer

Autonome ontwikkelingen
In het Statistisch jaarboek worden allerlei gegevens vermeld omtrent de bevolking
en de bevolkingsontwikkeling. Hiertoe behoren onder meer:
• Aantal inwoners (inclusief bevolkingsontwikkeling)
• Leeftijdsopbouw van de bevolking
• Aantal huishoudens naar samenstelling
• Aantal won ingen
• Aantal werkzame personen
• Aantal geregistreerde motorvoertuigen
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
• Vervoersomvang per trein
• Vervoersomvang per schip
• Aantal reizigers per stadsdienst
• Aantal in- en uitstappende treinreizigers
• Aantal verkeersongevallen
- naar aard ongeval
- naar hoofdtoedracht
- naar botspartners
- naar type ongeval (o.a. flank)
- naar type weg (hoofd- en overige wegen)
- naar wegvak en kruising
• Aantal letselongevallen
- naar vervoerswijze
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Aantal verkeersslachtoffers
- naar vervoerswijze
- naar type ongeval
- naar leeftijd
- naar type weg
Aantal gewonden
Aantal ziekenhuisgewonden
Aantal doden
Gordeldraagpercentage
Gemiddelde rijsnelheid
Aantal deelnemers per type verkeerscursus (o.a. bromfietscursus, defensief
rijgedrag)

Prestatie-indicatoren
• Aantal alcoholcontroles

Gemeente Hoogeveen^
Autonome ontwikkelingen
• Aantal motorvoertuigen
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
• Aantal verkeersongevallen
- naar afloop (dood, letsel, urns)
- naar vervoerswijze
- naar hoofdtoedracht
• Aantal verkeersslachtoffers
- naar leeftijd
- naar vervoerswijze
• Aantal parkeerplaatsen
• Bezettingspercentage parkeerpleinen
• Aantal woningen per geluidklasse

Gemeente Maastricht
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
•
Percentage bewoners dat de aanpak van een bepaald milieuprobleem
belangrijk vindt
• Auto-intensiteit (cordontellingen)
• Intensiteit (brom)fietsers
• Parkeer-inkomsten
• Aantal betaald-parkeerplaatsen
• Aantal vervoerde passagiers bij de stadsbus (inclusief studenten OV)
• Reistijd stadsbus
• Kostendekkingsgraad OV
• Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de
vervoerswijzen auto (bestuurder en passagier), trein, bus, fiets, bromfiets, lopen
en overig (modal split)
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Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers naar
verplaatsingsmotief
Aantal doden
Aantal gewonden
Aantal ziekenhuisgewonden
Aantal ongevallen
Aantal letselongevallen
Aantal slachtoffers
- naar vervoerswijze

Gemeente Niimegen
Autonome ontwikkelingen
• Aantal inwoners
• Leeftijdsopbouw
• Aantal huishoudens naar type
• Aantal arbeidsplaatsen. Betreft arbeidsplaatsen van 15 uur per week of meer.
• Aantal motorvoertuigen uitgesplitst naar motoren, bedrijfsauto's en
personenauto's
• Aantal personenauto's per 1000 inwoners
• Oppervlak bedrijfsterreinen
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
• Verkeersintensiteit op wegdoorsneden en kruispunten, gemeten tijdens
verscheidene tijdsperioden op werkdagen
• Samenstelling van het verkeer naar voertuigsoorten
• Vervoerswijzekeuze in woonwerk-verkeer (aandeel auto, fiets, bromfiets, te
voet, trein/bus). Herkomsten bestemming binnen de gemeente.
• Reistijd naar arbeidsplaats. Herkomst en bestemming binnen de gemeente.
Exclusief thuiswerkenden en mobiele beroepen.
• Aantal passagiers openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen
• Aantal verkeersongevallen (onderscheid in totaal, dodelijk, met gewonden en
urns)
• Aantal verkeersslachtoffers
• Aantal woningen naar een viertal geluidsklassen (gevelbelasting). Betreft
geluidsbelasting door weg- en treinverkeer. Metingen langs alle drukkere
wegen en spoorlijnen.
• Berekende concentratie CO. Berekening gebaseerd op het "Calculation of
Airpollution from Roadtraffic"-model. Basis is de verkeersintensiteit ter plaatse.
Verder is een aantal andere factoren bepalend.
• Berekende concentratie NO2. Berekening 00k gebaseerd op het
bovengenoemde CAR-model.
• Berekende concentratie benzeen. Berekening 00k gebaseerd op het
bovengenoemde CAR-model.
• Aanvoer in tonnen per schip
• Afvoer in tonnen per schip

Prestatie-indicatoren
• Aantal bussen
• Gemiddeld aantal afgelegde buskilometers binnen de gemeente

TT99-21 - Eindrapport

Traffic Test BV

Pagina 115

•
•

Aantal geVsoleerde woningen in verband met verkeerslawaai
Aantal meters aangelegd geluidsscherm

Gemeente Delft
Autonome ontwikkelingen
In het Statistisch jaarboek worden allerlei gegevens vermeld omtrent de bevolking
en de bevolkingsontwikkeling. Hiertoe behoren onder meer:
• Aantal inwoners (inclusief bevolkingsontwikkeling)
• Leeftijdsopbouw van de bevolking
• Aantal huishoudens naar samenstelling
• Aantal woonruimten
• Aantal werkzame personen
• Aantal motorvoertuigen (met onderscheid naar personenauto's, bedrijfsauto's
en motortweewielers)
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
•
Rij- en passagetijden van bussen en trams
• Verkeersintensiteiten
• Busbezetting op lokale en interlokale lijnen op werkdagen
• Aantal in-en uitstappende treinreizigers
• Aantal tramreizigers
• Aantal verkeersmisdrijven (meldingen en opgemaakte procesverbalen)
• Aantal verkeersongevallen
- naar ernst (uitsluitend materiele schade, letsel, dood)
• Aantal verkeersslachtoffers
- naar ernst (licht gewond, zwaar gewond, overleden)
- naar leeftijd
- naar vervoerwijze
• Goederenvervoer per trein in aantal wagons (aan- en afvoer)
• Goederenvervoer per trein in aantal tonnen (aan- en afvoer)
Uit een telefonisch gesprek is verder gebleken dat in 1996 voor het laatst het
Pandora-model van de AVV is geactualiseerd met intensiteitsgegevens. Op basis
hiervan zijn geluids- en uitstootgegevens bepaald.
Eenmaal in de circa 2 jaar worden bij alle buslijnen tellingen verricht gedurende
een paar dagen.
Prestatie-indicatoren
Lengte van wegen en fietspaden in kilometers (onderscheid in verschillende typen
wegen en in bibeko en bubeko).

Gemeente Groningen
Autonome ontwikkelingen
• Aantal geregistreerde personenauto's en bedrijfsauto's
• Parkeercapaciteit
• Aantal bewaakte fietsstallingsplaatsen
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
•
Bezoekersstromen in de binnenstad
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Herkomst, vervoerwijze en waardering daarvan van bezoekers van de
binnenstad
Aantal reizigers per P+ R/citybus
Aantal buspassagiers (per traject en in totaal)
Verkeersintensiteiten
Tweejaarlijkse tellingen van passanten (auto, OV en fiets) op een aantal locaties
Bezettingsgraad van bewaakte fietsstallingsplaatsen door abonnementhouders
Aantal in- en uitstappers op de NS-stations
Aantal passagiers per spoorwegtraject van/naar plaatsen in de omgeving van
Groningen
Aantal vliegbewegingen
Aantal passagiers van/naar Groningen Airport Eelde

Gemeente Tilburg
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
• Rijsnelheden (hoogste, laagste, gemiddeld en V85)
• Autoverkeersintensiteiten
• Fietsintensiteiten
• Bromfietsintensiteiten
• Aantal reizigers per stadsbus
• Aantal in- en uitstappers op de NS-stations
• Aantal verkeersslachtoffers (in totaal en met onderscheid in dood, letsel
ziekenhuis en letsel overig)
• Verkeersongevallen
- naar vervoerswijze
- naar hoofdtoedracht
• Blackspotlijst (aan de hand van een bepaalde weging van bet aantal dodelijke
ongevallen, letselongevallen en ums-ongevallen)
• Bezettingsgraad betaalde parkeervoorzieningen
• Bezettingsgraad parkeergarages

Gemeente Zaanstad
Autonome ontwikkelingen
• Aantal personenauto's
• Aantal bedrijfsauto's
• Aantal motoren
• Aantal parkeerplaatsen
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
•
Intensiteiten gemotoriseerd verkeer
• Intensiteiten fiets- en bromfietsverkeer
• Rijsnelheden (V85)
• Percentage vrachtverkeer
• File-ontwikkeling
- naar aantal files
- naar som van de gemiddelde lengte
- naar totale duur
- naar zwaarte
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Instappers van de stadsbus
Aantal passagierskilometers
Aantal per veerpont overgezette motorvoertuigen
Aantal verkeersongevallen (totaal, letsel en urns)
Aantal verkeersslachtoffers (totaal, doden en gewonden)
Bezettingsgraad parkeerplaatsen

Gemeente Breda
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
• Aantal parkeerplaatsen
• Aantal fietsstallingsplaatsen
• Aantal carpoolplaatsen
• Parkeerdruk
• Parkeerduur
• Parkeerbalans (i.e. de verhouding tussen bet parkeeraanbod en de parkeerdruk)
• Aantal verkeersbrigadiers
• Percentage huishoudens dat beschikking heeft over een auto (enquete
onderzoek)
• Percentage inwoners naar verandering in de hoeveelheid gebruik van de auto
(enquete onderzoek)
• Percentage inwoners naar voorgenomen verandering in de hoeveelheid gebruik
van de alternatieve vervoermiddelen fiets/te voet/OV (enquete onderzoek)
• Percentage huishoudens naar vervoermiddelkeuze, weergave per ritmotief
(enquete onderzoek)
• Percentage voorstanders van het beperken van het autogebruik in de stad ten
behoeve van het vergroten van de leefbaarheid en het sparen van het milieu
(enquete onderzoek)
• Percentage voorstanders om zelf een bijdrage te leveren aan het beperken van
het autogebruik (enquete onderzoek)
• Percentage voorstanders van het maken van meer vrije busbanen in de stad,
ook als dat meer files betekent (enquete onderzoek)
• Percentage voorstanders van het beperken van parkeermogelijkheden voor
auto's in de binnenstad (enquete onderzoek)
• Aantal verkeersongevallen (totaal, letsel en urns)
- naar leeftijd
- naar vervoerwijze
- naar hoofdtoedracht
• Aantal verkeersslachtoffers in totaal
• Aantal verkeersslachtoffers
- naar ernst (overleden, ziekenhuisopname, overige gewonden)
• Aantal ongevallen met alcohol
• Blackspotlijst (aan de hand van een bepaalde weging van het aantal dodelijke
ongevallen, letselongevallen en ums-ongevallen)
• Blackspotlijst voor brommer- en fietsongevallen
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Gemeente Amstelveen
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
• Aantal motorvoertuigen per etmaal op werkdagen
• Aantal verkeersongevallen
• Aantal letselongevallen
• Blackspotlijst
• Blackspotlijst voor fietsongevallen
• Aantal aanrijdingen met een (snel)tram (met onderscheid naar totaal, dodelijk,
letsel en urns)

Gemeente Amsterdam
Autonome ontwikkelingen
• Aantal inwoners
• Aantal woningen
• Aantal huishoudens
• Leeftijdsopbouw van de bevolking
• Aantal bewoners per woning (woningbezetting)
• Aantal arbeidsplaatsen (meer dan 15 uur)
• Percentage van de workers in Amsterdam of de agglomeratie die buiten
Amsterdam of de agglomeratie wonen
• Autobezit per 100 inwoners
• Autobezit per 100 huishoudens
• Aantal inwoners met een autokostenvergoeding
• Aantal inwoners met een zakenauto
• Aantal inwoners met een rijbewijs
• Aantal inwoners dat beschikt over een (al dan niet eigen) auto voor het maken
van een verplaatsing
• Fietsbezit per 100 inwoners
• Aantal inwoners dat kan beschikken over een rijklare fiets voor het maken van
een verplaatsing
• Aandeel inwoners in bezit van een openbaar vervoerabonnement (stads-,
streekvervoer en/of NS)
Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
Aantal verplaatsingen per inwoner op een werkdag
• Verdeling van het aantal verplaatsingen naar motieven van de inwoners
• Aantal verplaatsingen per vervoerswijze (auto, fiets, OV)
• Percentuele verdeling van het aantal verplaatsingen over de vervoerswijzen
auto, fiets en OV
• Gemiddelde verplaatsingsafstand (totaal en naar motief)
• Gemiddelde verplaatsingsafstand per vervoerswijze (auto, fiets, OV)
• Aantal reizigerskilometers per vervoerswijze (auto, fiets, OV)
• Percentuele verdeling van het aantal reizigerskilometers over de
vervoerswijzen auto, fiets en OV
• Lengte van het lijnennet stedelijk openbaar vervoer
• Aantal reizigers met Gemeentevervoerbedrijf (onderverdeeld naar bus, tram,
metro) op een werkdag (tussen 15:00 en 18:00 uur), gesplitst in "stad in'' en
"stad uit"

•
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Aantal instappers voor het Gemeentevervoerbedrijf (onderverdeeld naar bus,
tram, metro) op een werkdag
Aantal instappers per jaar, per Amsterdams NS-station
Dynamische bezettingsgraad, hetgeen een combinatie is van het aantal
aangeboden plaatskilometers en het aantal afgenomen reizigerskilometers
(onderverdeeld naar bus, tram, metro)
Rijtijd op een aantal tram- en bustrajecten
Aantal kruisingen met openbaar vervoerprioriteit
Kostendekkingsgraad
Aantal reizigers met het stadsvervoer dat een verbetering constateert in de
veiligheid in hetvoertuig
Aantal reizigers met het stadsvervoer dat tevreden is over de ritfrequentie
Aantal reizigers met het stadsvervoer dat tevreden is over de
aansluitingsmogelijkheden
Aantal reizigers met het stadsvervoer dat vindt dat er op tijd wordt gereden
Aantal fietsstallingen/plaatsen
Aantal fietsers (passeertellingen)
Aantal gestolen fietsen
Aantal personenauto's (passeertellingen)
Verkeersintensiteiten
Aantal personenautokilometers
Aantal files
Filezwaarte
Aantal vrachtauto's (passeertellingen)
Percentuele verdeling van de vervoerde goederen over weg, water en spoor
Aantal parkeerplaatsen (met aandacht voor parkeren op straat, in openbare
garages, betaald parkeren, op P&R locaties)
Bezettingsgraad parkeerplaatsen
Aandeel parkeerplaatsen dat gemiddeld over de dag onbezet is
Gemiddelde parkeerduur
Gebruikskosten auto
Gebruikskosten openbaar vervoer
Aantal verkeersslachtoffers
naar vervoerswijze
Aantal doden
Aantal ernstig gewonden (ziekenhuis)
Aantal I icht gewonden
UitstootCO
U itstoot C02
U itstoot N 02
Uitstoot CxHy
Aantal woningen met een gevelbelasting van meer dan 65 dB (A)
Aantal geluidgehinderden

Gemeente Purmerend
Autonome ontwikkel'mgen
•
Aantal inwoners
•
Aantal woningen
•
Aantal personenauto's per 1000 inwoners
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Ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer
•
Personenauto-intensiteit (passeertellingen)
totaal
naar maand
naar weekdag
naar uur van de dag
•
Aantal treinreizigers (passeertellingen)
•
Aantal busreizigers (passeertellingen)
•
Aantal ritten van aanvullend openbaar vervoer
•
Aantal ingeschrevenen voor aanvullend openbaar vervoer
•
Aantal reizigers pertreintaxi
•
Percentages snelheidsovertredingen
•
Aantal autoritten (ritproductie) per woning of per inwoner
•
Intensiteit fietsverkeer
•
Vrachtverkeerintensiteit
•
Aantal verkeersslachtoffers
totaal
naar leeftijd
•
Aantal doden
•
Aantal ziekenhuisgewonden
•
Aantal lichtgewonden
•
Aantal letselongevallen
totaal
naar vervoerwijze
•
Aantal ongevallen
totaal
naar toedracht
naar kruispunten en wegvakken
naar vervoerwijze
•
Aantal geparkeerd staande voertuigen
•
Aantal fout- of niet-betalende parkeerders
•
Aantal parkeerplaatsen (betaald, vrij, voor vergunninghouders, voor
invaliden)
•
Aantal zakelijke parkeervergunningen
•
Aantal bewonersparkeervergunningen
•
Bezettingsgraad parkeerplaatsen (totaal en met onderscheid in betaald-,
vergunning- en vrij-parkeren)
•
Inkomsten parkeren (totaal en met onderscheid in betaald parkeren,
parkeervergunningen en naheffingsaanslagen)
•
Aantal parkeersurveillances
•
Aantal scheepdoorvaarten bij de bruggen
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Bijlage 4: Stappenplan vaststellen indicatoren voor essentiele onderdelen
en het minimaal benodigde aggregatieniveau
Een belangrijke vraag die bij de bouw van het monitoringstelsel telkens terug zal
komen is welk soort informatie het monitoringstelsel moet opleveren en op welk
aggregatieniveau deze informatie verzameld moet worden. Soms zal het
voldoende zijn om de voortgang van het beleid op essentiele onderdelen alleen
op landelijk niveau te monitoren. Andere gegevens moeten juist weer kunnen
worden 'uitgesplitst' naar regie's of zelfs gemeenten.
Wat het 'benodigde aggregatieniveau' is zal sterk afhangen van het niveau waarop
daadwerkelijk sturing plaatsvindt. Gemeenten zullen zich bijvoorbeeld niet
beschouwen als hoofduitvoerder van het beleid dat is gericht op het verminderen
van het broeikaseffect door het autoverkeer. Het meten van NOx-uitstoot per
gemeente zou daarom een absurde exercitie zijn. Verkeersveiligheidsbeleid
daarentegen krijgt voor een belangrijk deel invulling bij de decentrale overheden.
Verkeersveiligheidsindicatoren meten op regionaal en gemeentelijk niveau is
daarom juist weer wel zinvol.
Een extra complicerende factor is dat de verschillende bestuurslagen vaak wel op
een hoog abstractieniveau dezelfde 'einddoelen van beleid' hebben, maar dat elke
bestuurlaag eigen sturingmogelijkheden heeft om het einddoel te beinvloeden.
Bovendien geeft elke regio, provincie en gemeente een eigen concrete vertaling
aan een abstract geformuleerd einddoel.
Bereikbaarheid
Een belangrijke hoofddoelstelling in het SWII-beleid is 'bereikbaarheid'. ledere bestuurslaag zal het
belang van dit beleidsdoel onderstrepen: personen en goederen moeten zich op een efficiente manier
van A naar B verplaatsen. De mogelijkheden om deze doelstelling te sturen zijn echter per bestuurslaag
volledig verschillend en ook de invulling die aan het begrip 'bereikbaarheid' wordt gegeven zal
verschillen: de Rijksoverheid zal zich, als wegbeheerder van het hoofdsnelwegennet, sterk richten op
de fileproblematiek op de snelwegen en zal bereikbaarheid meten in termen van voertuigverliesuren .
De provincie zal, als hoofduitvoerder van het OV-beleid, bij bereikbaarheid wellicht eerderdenken aan
de mate waarin burgers zich binnen een regio eenvoudig en comfortabel met OV kunnen verplaatsen.
Een meting van OV-bereikbaarheid ligt dan meer voor de hand. Een gemeente zal zich weer meer
richten op de bereikbaarheid van een binnenstad.

Wanneer de essentiele onderdelen abstract geformuleerde beleidslijnen zijn,
waaraan elke bestuurslaag een eigen vertaling geeft, is het dus niet zinvol om
(uitsluitend) op een uniforme wijze de voortgang op het essentiele
beleidsonderdeel te meten.
Bij de bouw van het monitoringstelsel en het vaststellen van 'dummy-indicatoren'
zal met deze complicerende factoren nadrukkelijk rekening moeten worden
gehouden. Door een aantal stappen te doorlopen bij het vaststellen van het type
indicatoren en het gewenste aggregatie-niveau waarop deze indicatoren gemeten
dienen te worden kan worden voorkomen dat in de ogen van de eindgebruikers
'onzinnige metingen' (zoals bijvoorbeeld NOx-uitstoot op gemeente-niveau)
zullen worden verricht, als gevolg van een 'consequente uitvoering' van de
monitor Planwet.
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Stap 1: Stel vast wat de essentiele onderdelen van beleid zijn
Voor elk VVP dient duidelijk te zijn geexpliciteerd wat de essentiele
beleidsonderdelen zijn. Indien deze naar de mening van de opsteller van de
monitor niet of onvoldoende is aangeduid, moet hij of zij hierover eerst
duidelijkheid vragen. Anders bestaat bet gevaar dat bij de oplevering van het
eindproduct van monitoring pas duidelijk wordt dat eigenlijk niet gemeten is wat
gemeten moest worden.
Stap 2: Stel een matrix op waarin is aangegeven welke bestuurslagen betrokken
daadwerkelijk actief betrokken zijn bij de invulling van deze afzonderlijke
essentiele onderdelen?
Het is alleen zinvol om een beleidsonderdeel te monitoren op een niveau waarop
het beleidsonderdeel een daadwerkelijke invulling krijgt. Daarom moet eerst
worden gei'nventariseerd welke bestuurslagen uberhaupt sturingsmogelijkheden
hebben ten aanzien van de essentiele beleidsonderdelen. Dit zou kunnen worden
weergegeven in de vorm van een matrix waarin kruisjes worden gezet bij de
bestuurslagen die sturingsmogelijkheden hebben.
Fictief voorbeeld van een matrix, zoals bedoeld in de hierboven geschreven tekst

Essentiele onderdelen
Rekeningrijden

Verkeersveiligheid

30km-zones

X

X
X
X
X

X

Bestuurslaag
Rijk
Provincie
Kaderwetgebied
Gemeente

X

Stap 3: Stel per 'kruisje' in het schema vast op welke manier een invulling wordt
gegeven aan het essentiele beleidsonderdeel: welke sturingsmogelijkheden heeft
de betreffende bestuurslaag?
Het is -zeker als het essentiele beleidsonderdeel een betrekkelijk abstract
geformuleerd doelstelling is- van belang om nauwkeurig na te gaan welke
'vertaling' de betreffende bestuurslaag geeft aan het essentiele onderdeel van
beleid en welke sturingsmogelijkheden de bestuurslaag heeft. Heteerder
beschreven voorbeeld van de meting van 'bereikbaarheid' maakt dit duidelijk.
Stap 4: Stel aan de hand van de stappen 1 t/m 3 vast of het zinvol is om een
dummy-indicator te ontwikkelen waarmee de voortgang op het essentiele
beleidsonderdeel zichtbaar kan worden gemaakt
Aan de hand van het overzicht dat in de stappen 1 t/m 3 is verkregen kan worden
vastgesteld of het zinvol is om per essentieel beleidsonderdeel een 'hoofddummy'
te definieren, waarmee de voortgang op dit essentiele onderdeel kan worden
uitgedrukt. In het voorbeeld van 'bereikbaarheid' zal dit niet het geval zijn: iedere
bestuurslaag geeft een eigen vertaling aan het begrip en heeft ook eigen
sturingsmogelijkheden. 'Bereikbaarheid' zal dan niet zinvol in een indicator
uitgedrukt kunnen worden. Er zullen waarschijnlijk meerdere dummy's moeten
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worden samengesteld. Bij verkeersveiligheid ligt dit weer anders: hoewel ook hier
de bestuurslagen eigen sturingsmogelijkheden hebben, is bet einddoel - ook als
dit wordt vertaald naar een meetbare indicator - uniform: bet verlagen van bet
aantal doden en (ziekenhuis)gewonden in hetverkeer.
Stap 5: Stel het gewenste aggregatie-niveau vast waarop de dummy-indicator
gemeten zal worden
Nu is vastgesteld welke bestuurslagen welke sturingsmogelijkheden hebben bij de
invulling van de essentiele onderdelen van beleid en welke dummy-indicatoren
derhalve zinvol zijn kan worden vastgesteld op welke aggregatie-niveau de
gegevens beschikbaar moeten komen. Het benodigde aggregatie-niveau kan
simpelweg worden gedefinieerd als 'het niveau waarop de sturende bestuurslagen
de informatie naar hun eigen mening nodig hebben'. Over het gewenste
aggregatieniveau zal dus overleg noodzakelijk zijn met de eindgebruikers.
Het hoeft dan niet noodzakelijkerwijs zo te zijn dat het niveau waarop de
informatie verzameld wordt gelijk is aan het niveau waarop gestuurd wordt. Vaak
zal minimaal een aggregatieniveau lager dan het niveau waarop gestuurd wordt
gewenst zijn. Wanneer 'rekeningrijden' bijvoorbeeld een essentieel onderdeel is
van het NVVP en het Rijk is de sturende instantie op dit onderdeel, dan betekent
dit niet automatisch dat alleen landelijke gegevens nodig zijn. De minister zal juist
willen weten waar rekeningrijden al wel en waar nog niet is ingevoerd en hoe
eventuele verschillen in de voortgang per regio verklaard kunnen worden.
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Veiligheidsmonitor Drenthe
Uit een studie naar het gebruik van een monitoringrapportage van het integrate veiligheidsbeleid in
Drenthe37 bleek dat het vooraf vaststellen van het benodigde aggregatieniveau een cruciate
succesfactor is voor het gebruik van monitoring. In de eerste monitoringrapportage was een vergelijking
gemaakt tussen de veiligheid in Drenthe en de rest van Nederland. Hieruit kon eigenlijk alleen de
conclusie worden getrokken dat Drenthe een relatief veilige provincie was. Deze informatie kon
natuurlijk nauwelijks worden gebruikt als sturingsinformatie voor het veiligheidsbeleid. De regiopolitie
wilde bijvoorbeeld meer informatie over de belangrijkste probleemgemeenten binnen Drenthe.
Cemeentelijke beleidsmakers hadden juist weer behoefte aan veiligheidsgegevens op wijk- en
buurtniveau.

Stap 6: Presenteer de dummy-indicatoren bij de betrokken bestuurslagen en toets
of de wijze van monitoring in de ogen van de bestuurslagen 'juist' is.
Voordat daadwerkelijk metingen ten behoeve van het monitoringstelsel worden
uitgevoerd moet worden geverifieerd of de onderscheiden dummy-indicatoren in
de ogen van de beoogde eindgebruikers 'de juiste indicatoren' zijn. Indicatoren
zullen als 'juist' worden ervaren als bij de eindgebruikers van de monitoringgegevens het beeld bestaat dat datgene dat wordt gemonitoord zich richt op
datgene waar men zich in de dagelijkse beleidspraktijk mee bezig houdt.

37

Zie Van't Hoff (1996), Monitoren van veiligheid in Drenthe: een eerste stap, Internationaal Politie Instituut
Twente.
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Bijlage 5: Vragenlijst gesprekken met eindgebruikers monitoring
Deze semi-gestructureerde vragenlijst dient te worden opgevat a/s een 'sjabloon'
met mogelijke vragen. De vragenlijst fungeert als een soort checklist en is in de
gesprekken toegespitst op de specifieke organisatie van de geinterviewde en op
diens functie en referentiekader t.a.v. monitoring. De vragen zijn dus zelden
letterlijk op deze wijze gesteld, maar geven wel de 'richting' van het gesprek aan.

Huidige situatie rond monitoring
•
•

Kunt u aangeven wat uw functie is en op welke wijze u met monitoring te
maken heeft?
Welk belang hecht uw organisatie aan monitoring? Bent u van mening dat
monitoringgegevens alleen gebruikt dienen te worden voor het afleggen van
verantwoording over het gevoerde beleid of gebruikt u gegevens ook
daadwerkelijk voor de bijstelling van uw beleid.

•

Is er in uw organisatie een BER of monitoringrapportage verschenen of staat er
een op stapel?

•

Wie zijn volgens u op dit moment de belangrijkste eindgebruikers van deze
BER of monitoringrapportage? Zouden dit naar uw mening ook de belangrijkste
eindgebruikers moeten zijn?

'Monitor planwet': type informatie en afleggen verantwoording
•

Bent u op de hoogte van de eisen die de Planwet stelt aan monitoring?

•

Wie worden volgens u de belangrijkste eindgebruikers van de 'Monitor
Planwet'? Beschouwt u uw eigen organisatie ook als eindgebruiker van dit nog
te bouwen monitoringstelsel?

•

Welk type informatie zou de 'Monitor Planwet' naar uw mening dienen te
bevatten?

•

Welk detailniveau is volgens u noodzakelijk om op adequate wijze
verantwoording over het gevoerde beleid af te kunnen leggen? Is het naar uw
mening voldoende om alleen de einddoelen van het beleid te monitoren, of
zou de 'Monitor Planwet' ook indicatoren op tussendoel- en/of
maatregelniveau moeten bevatten? Dient het monitoringstelsel naar uw mening
alleen inzicht te geven in de vraag of de doelen zijn bereikt, of ook inzicht te
geven in de mate waarin dit aan het gevoerde beleid is te danken?

•

Op welk moment in de beleidscyclus zouden de monitoringgegevens dienen te
worden 'opgeleverd' om op adequate wijze verantwoording over het gevoerde
beleid af te kunnen leggen?

•

Wanneer is naar uw mening voldaan aan de verplichting tot het afleggen van
verantwoording over het gevoerde verkeers- en vervoersbeleid? In welke vorm
zou dit afleggen van verantwoording moeten plaatsvinden?

•

In de 'Monitor Planwet' zullen ook autonome ontwikkelingen worden
gemonitoord. Te denken valt aan de omvang van de bevolking, het reeel vrij
besteedbare inkomen, het autobezit, etc. Denkt u deze informatie op de een of
andere wijze te gaan gebruiken? Welke ontwikkelingen zou u naast de in de
Planwet genoemde ontwikkelingen nog meer gemonitoord willen zien? Zou
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deze informatie door uw organisatie zelf moot worden ingewonnen of zouden
dergelijke gegevens aangeleverd moeten worden?
•

Welke eisen zou u willen stellen aan de vorm, waarin de monitoringrapportage
zal worden 'gegoten'?

'Monitor planwet': gebruik van de monitoringgegevens
•

Welk detailniveau is volgens u noodzakelijk om de monitoringgegevens
daadwerkelijk te kunnen gebruiken bij beslissingen ten aanzien van de
bijstelling van uw beleid?

•

Op welk moment in de beleidscyclus dienen monitoringgegevens naar uw
mening te worden 'opgeleverd' om gebruikt te kunnen worden voor bet
bijstellen van uw beleid (in uw specifieke beleids- en begrotingscyclus)?

'Monitor planwet': afstemming
•

•

•

Voorziet u ten aanzien van monitoring afstemmingsproblemen wat betreft de
inhoud of bet proces, bijv. tussen provincies en kaderwetgebieden, tussen
provincies en gemeenten (of samenwerkende gemeenten), etc.?
Indien er in uw regio sprake is van 'territoriale overlap' tussen de bestaande (of
toekomstige) monitoringstelsels van gemeenten, samenwerkende gemeenten,
kaderwetgebieden of provincies: aan welk politiek gremium dient naar uw
mening in dat geval verantwoording te worden afgeiegd? Wie is in dat geval
verantwoordelijk voor de aanlevering van de informatie?
In hoeverre is de 'optelbaarheid' van regionale BER'ren tot een landelijk
monitoringstelsel conform de Planwet naar uw mening wenselijk?

'Monitor planwet': procesmonitoring
•

•

In bet monitoringstelsel rond de Planwet zullen ook procesindicatoren worden
opgenomen. Te denken valt bijv. aan: de aanwezigheid van een verkeers- en
vervoersplan conform de Planwet, bet al dan niet tot stand komen van
bestuurlijke overeenkomsten, de aanwezigheid van afspraken over de
samenhang van beleid, etc. Wat is uw mening hierover? Denkt u deze
informatie zelf ook te gaan gebruiken, en zo ja, op welke wijze?
In welke vorm zou deze procesmonitoring moeten worden gepresenteerd?
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