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Geachte heer Bergman,

Ons college heeft met belangstelling kennis genomen van uw onderzoeksrapport inzake het
Verkeerscirculatieplan van de gemeente Bloemendaal (VCP). U stelt ons in de gelegenheid onze
zienswijze over het onderzoeksrapport kenbaar te maken. Van die mogelijkheid maken wij graag gebruik.

Om te beginnen zijn wij van mening, dat de kwantitatieve doelstellingen van het VCP voldoende
omschreven zijn. Deze doelstellingen (hoofddoelstelling: minder verkeersongevallen) zijn overgenomen
uit het landelijke Actieprogramma ‘Duurzaam Veilig’. Deze doelstellingen zijn niet verder vertaald in
aantallen of percentages. De Bloemendaalse werkwijze voorziet erin dat ieder VCP-project wordt
geëvalueerd door middel van na-metingen van snelheid, intensiteit en het aantal ongevallen.
De verschillende evaluaties laten de nodige onderlinge verschillen tussen projecten zien, hetgeen
bevestigt dat er niet één getalsmatige standaard is waaraan het gehele VCP kan (moet) worden
afgemeten.

Bij uw aanbeveling om ook kwalitatieve doelstellingen van het VCP te beschrijven hebben wij uitgebreid
stilgestaan. Op zichzelf vinden wij dit een goede suggestie, maar tegelijkertijd stellen wij vast dat het VCP
als zodanig daarvoor niet het juiste kader biedt. De hoofddoelstelling van het VCP is dat er minder
ongevallen plaatsvinden. Deze doelstelling wordt, maatschappelijk gezien, algemeen onderschreven.
Wij mogen er dus zonder verder onderzoek vanuit gaan, dat de bewoners van Bloemendaal dit
(kwalitatief) een goede doelstelling vinden. Hiermee is nog niet gezegd dat bewoners ook tevreden zijn
over de verschillende uitvoeringsmaatregelen, zoals verkeersdrempels. Hierover merken wij op, dat
inrichtingsplannen zijn onderworpen aan participatie en inspraak. Daarvoor geldt ook een kwalitatieve
doelstelling, namelijk dat de inrichtingsplannen een voldoende groot draagvlak moeten hebben en dat
individuele belanghebbenden geen onevenredig nadeel mogen ondervinden. Dit zijn in feite de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.

U noemt zelf al een andere mogelijkheid voor het inbouwen van een kwalitatieve evaluatie, namelijk door
onderzoek te doen naar maatregelen die het fysieke deel van het VCP kunnen aanvullen, te weten
gedragsbeïnvloeding en handhaving. Wij zullen ons oriënteren op de mogelijkheid om hiernaar
onderzoek te doen onder de bewoners van Bloemendaal. Uit dat onderzoek zal moeten blijken of het
nuttig en noodzakelijk is een plan van aanpak te maken voor gedragsbeïnvloeding en handhaving.
Daarbij komen ook externe partners in beeld, zoals de provincie (het voormalige Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid) en de politie.



-2-

De aanbeveling om meer projectmatig te werken is reeds opgenomen in de werkwijze van de nieuwe
ambtelijke organisatie van de gemeente Bloemendaal, die op 1 april 2006 van start gaat.

Uw aanbeveling om een verbeterd financieel overzicht van het totale VCP te produceren nemen wij over.
Op dit moment vraagt het produceren van de jaarrekening 2005 de volle aandacht van onze financiële
medewerkers, maar zodra de jaarrekening gereed is zal, in overleg met de secretaris van uw
Rekenkamer, een nieuw financieel overzicht van het VCP worden gemaakt.
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