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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

Toelichting: 

In een persbericht van 2 november jl. bracht de provincie naar buiten dat Spitsvrij loont en dat het € 5 

miljoen aan maatschappelijke baten heeft opgeleverd. E.e.a. zou volgens het AD/UN zijn berekend door 

Goudappel Coffeng. In 2010 noemde de VVD-fractie in de Tweede Kamer een rapport over de snelheid van 

130 km/uur op de snelwegen opgesteld door Goudappel Coffeng:”prutswerk van een linkse anti-autoclub”. 

Het rapport rammelde aan alle kanten. 

 

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen. 

 

1. Is het juist dat Goudappel Coffeng de maatschappelijke baten heeft uitgerekend? Zo ja, was het gelet 

op de door de VVD vastgestelde en u bekende vooringenomenheid op dit gebied verstandig om 

Goudappel Coffeng deze opdracht te geven? Zo ja, waarom? 

 

2. Graag krijgen wij een gedetailleerd en specifiek overzicht van de berekening van alle 

maatschappelijke baten. 

 

3. Graag krijgen wij een overzicht van het aantal verkeersslachtoffers tijdens de “Spitsvrij-periode” en 

vergelijkbare daaraan voorafgaande periodes op de desbetreffende trajecten. 

 

4. Is de genoemde opbrengst van € 5 miljoen voor of na aftrek van alle subsidie en kosten die in het 

project zijn gaan zitten? Zo nee, hoe kunt u dan spreken van € 5 miljoen maatschappelijke baten? 

 

5. Wat heeft het gehele project de belastingbetaler door middel van het verstrekken van subsidies van 

overheidswege gekost? Dat is dus inclusief de kosten voor de uitvoering van het project (w.o. 

selecteren consortium, presentaties, marketing  etc.). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Zijn er vergelijkbare projecten bekend waarbij men na één en/of twee jaar na de een dergelijk 

project metingen heeft verricht om te bezien of het project op termijn enig effect heeft gehad op het 

rijgedrag van de deelnemers? Zo ja, dan krijgen wij graag daar de verslagen van. Zo nee, bent u 

bereid om na één en twee jaar een dergelijke meting te verrichten ten einde te bezien of dit project 

enig effect heeft gesorteerd? 

 

7. Graag ontvangen wij een representatief overzicht van de files op de desbetreffende trajecten van de 

VID vóór en gedurende de “Spitsvrij-periode”.  

 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend, 

 

 

R. Dercksen  


