
 

 

 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 2 april 2013   
ONS NUMMER 80DF82CA REFERENTIE Sjaak Doornekamp 
NUMMER PS 2013MME68 DOORKIESNUMMER 3740 
BIJLAGE 3 (1 bestand) E-MAILADRES Sjaak.doornekamp@provincie-utrecht.nl 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: evaluatie infraprojecten voor doorstroming autoverkeer en verkeersveiligheid 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Om de beleidsdoelstellingen van het  SMPU + te halen worden projecten op het gebied van verkeer en vervoer 
opgestart. Deze projecten worden geevalueerd om te bepalen in hoeverre ze hebben bijgedragen  om knelpunten 
te verbeteren. Projectevaluaties geven  ook inzicht in de mate waarin de SMPU doelstellingen worden bereikt.  
Bovendien leren projectevaluaties ons welke maatregelen effectief zijn en welke niet. Kennis die van belang is om 
resterende knelpunten zo (kosten)efficiënt mogelijk op te lossen. 
Niet alle effecten van projecten zijn goed meetbaar, zoals bijvoorbeeld het effect op fietsgebruik en de verhouding 
tussen gebruik fiets, OV en auto. Over OV sociale functie en OV frequenties, punctualiteit, OV klantwaardering en 
waardering sociale veiligheid wordt reeds periodiek gerapporteerd.  In bijgaande rapportages wordt ingegaan op 
de effecten van doorstromingsmaatregelen voor de auto  en de verkeersveiligheid.  
 
Aanleiding 
Vanaf 2008 is data van TomTom verkrijgbaar waarmee op ons wegennet achteraf bepaald kan worden wat de 
snelheden voor en na de aanleg van de maatregel waren. Recentelijk zijn de evaluaties gereed gekomen van de  
doorstromingsmaatregelen voor de auto die in de periode 2008-2010 aangelegd zijn.  
Voor evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen is het nodig voldoende ongevallengegevens te hebben. 
Daarom kunnen pas een paar jaar na gereedkomen van de maatregel de effecten inzichtelijk worden gemaakt. 
Deze rapportage is nu beschikbaar.  
 
Essentie / samenvatting: 
Zoals uit bijgevoegde evaluaties volgt hebben alle geëvalueerde projecten op het gebied van doorstroming auto 
per saldo de doorstroming verbeterd.  
De afname van ongevallen met  slachtoffers  op de lokaties waar verkeersveiligheidsmaatregelen zijn getroffen,  
is gunstiger dan de trendmatige daling op het provinciaal wegennet. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Doorstroming  
Hierbij de worden de geevalueerdere projecten weergegeven met de gemeten effecten. De  
doorstromingsmaatregelen zijn beoordeeld per richting (+ betekent dat de snelheid na de maatregel is 
toegenomen en – betekent dat deze is afgenomen; ++ betekent een groter effect dan +). 
 



 

  

 

 Effect per richting 

 Noord Oost Zuid West 

N229 rotonde Cothen 0 ++ 0 ++ 

N204/N228 turborotonde + + 0 0 

BRAVO 5 Woerden-A12 ++ - + + 

N234/N238 kruispunt  + ++ +  

N234/N221 Koningsweg ++ + +  

 
  
Voor de verkeersveiligheidsmaatregelen die in 2004/2005 zijn uitgevoerd geldt:  
 

Vergelijking voor en na realisatie  Alle provinciale wegen  Locaties waarop de 
geevalueerde maatregelen zijn 
getroffen.  

Afname alle ongevallen  31% 45% 

Afname slachtofferongevallen 24% 37% 

 
Voor de verkeersveiligheidsmaatregelen die in 2006 zijn uitgevoerd geldt:  
 

Vergelijking  voor en na realisatie :      
2001-2005 met 2007-2009 

Alle provinciale wegen  Locaties waarop de 
geevalueerdere  maatregelen 
zijn getroffen.  

Afname alle ongevallen  26% 57% 

Afname slachtofferongevallen 15% 67% 

 
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij zijn van plan jaarlijks een dergelijke evaluatie te verrichten en te verspreiden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


