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Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de gemeente en haar inwoners. 
Verkeersprojecten veroorzaken vaak hinder voor verkeer en omwonenden, duren lang en 
kosten veel geld. Daarbij moet er vaak een afweging worden gemaakt tussen de belangen 
van weggebruikers, bewoners, bedrijven, etc. Reden genoeg voor de Rekenkamercommissie 
(RKC) Ede onderzoek te doen naar verkeersveiligheidsprojecten. Het onderzoek gaat vooral 
om de vraag of de doelen worden gehaald (doeltreffendheid) en of dit zo goedkoop mogelijk 
(doelmatigheid) gebeurt. 
 
Veilig verkeer in de gemeente Ede 
De basis voor (veilig) verkeer in Ede is het Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan (GVVP). In dit 
plan staan de kaders voor veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en doorstroming voor fietsers, 
automobilisten, voetgangers, minder validen en zakelijk vervoerders. In het plan zijn verschillende 
projecten en maatregelen beschreven. De RKC licht in dit onderzoek zes projecten uit waarbij een 
30 km/u zone is ingericht of een verkeersmaatregel is genomen. 
 
Doeltreffendheid 
Uit het onderzoek van de RKC komt naar voren dat de doelen van verkeersprojecten vaak algemeen 
beschreven zijn. Hierdoor zijn de doelen vaak niet meetbaar en is het lastig om te bepalen of een 
project zin heeft gehad. De gemeente vraagt vaak of inwoners willen meedenken. Door de 
verschillende belangen is de uitkomst echter vaak een compromis, waardoor het de vraag is of het 
oorspronkelijke doel volledig behaald kan worden.  
 
Doelmatigheid 
De RKC ziet dat de organisatie over het algemeen goed is ingericht en dat projecten passen bij de 
plannen en afspraken die (binnen de gemeente) zijn gemaakt. Tegelijkertijd ziet de RKC dat veel 
projecten de planning niet halen en langer duren dan gedacht. Dit komt volgens de RKC door het 
betrekken van inwoners. Dit vraagt veel inzet van de vakafdeling/projectleider die hier niet altijd op 
voorbereid is.  
 
Ruimte voor verbetering 
Volgens de RKC voert de gemeente de verkeersveiligheidsprojecten over het algemeen doeltreffend 
en doelmatig uit. De RKC reikt twee verbeterpunten aan: maak doelen meetbaar en besteedt 
aandacht aan de communicatie richting inwoners. 
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