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Onder embargo tot woensdag 13 juli 

 

Betere veiligheid, leefbaarheid en 

wegen in Overijssel 

 

Deventer – 13 juli 2011.  

Rijdt u in de ochtendspits vanaf Nieuwleusen richting Zwolle? Dan komt u na de 

reconstructie van de kruispunten door de provincie sneller aan op uw bestemming. Woont 

u in de lintbebouwing van Wesepe? Dan heeft u minder overlast va

rondweg is aangelegd. En als u in Heeten woont, is de kans op verkeersongevallen kleiner. 

De Rekenkamer Oost-Nederland 

effecten van de aanleg en verbetering van provinciale wegen

bereikt’ concludeert de Rekenkamer dat

verkeersongevallen, een betere leefbaarheid en minder 

burgers van Overijssel tevreden 

 

Om een beeld te krijgen van de maatschappelijke effecten van grote provinciale 

wegenprojecten heeft de Rekenkamer een aantal grote provinciale wegenprojecten in de 

praktijk onderzocht, namelijk: de N348 rondweg Wesepe, de N332 rondweg Heeten en de 

N377 reconstructie Lichtmis. De Rekenkamer 

Oost-Nederland concludeert dat 

aanleggen van de rondweg Heeten minder 

verkeersongelukken zijn gebeurd, dat 

inwoners van Wesepe minder overlast 

hebben van verkeer en dat automobilisten 

sneller op hun bestemming komen als ze 

vanaf Nieuwleusen richting Zwolle rijden. D

aanleg en verbetering van provinciale wegen

zorgen dus voor minder verkeersongevallen, 

een betere leefbaarheid en minder files. 

tevredenheid van weggebruikers 

projecten is groot, zoals te zien 

hiernaast. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijke effecten worden ve

provincie het probleem en de oplossing helder heeft uitgewerkt. Zo was het voor de dorpen 

Wesepe en Heeten duidelijk dat er teveel auto’s door de kern reden en dat dit kon worden 

opgelost door het aanleggen van een rondweg. Een goed gean

een heldere oplossing.  

 

Uit dit onderzoek komen ook 

worden verbeterd. Zo adviseert de Rekenkamer 

veiliger te maken. Daarnaast moeten de 

geformuleerd, zodat duidelijker wordt wat de provincie wil bereiken. 
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Nederland 

Onder embargo tot woensdag 13 juli 2011 19.00 uur 

leefbaarheid en doorstroming door nieuwe provinciale 

Rijdt u in de ochtendspits vanaf Nieuwleusen richting Zwolle? Dan komt u na de 

reconstructie van de kruispunten door de provincie sneller aan op uw bestemming. Woont 

u in de lintbebouwing van Wesepe? Dan heeft u minder overlast van verkeer, nu de 

En als u in Heeten woont, is de kans op verkeersongevallen kleiner. 

Nederland heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke 

aanleg en verbetering van provinciale wegen. In het rapport 

de Rekenkamer dat provinciale wegenprojecten voor 

, een betere leefbaarheid en minder files zorgen. Ook 

burgers van Overijssel tevreden zijn over de provinciale wegen.  

de maatschappelijke effecten van grote provinciale 

Rekenkamer een aantal grote provinciale wegenprojecten in de 

, namelijk: de N348 rondweg Wesepe, de N332 rondweg Heeten en de 

De Rekenkamer 

Nederland concludeert dat er door het 

Heeten minder 

verkeersongelukken zijn gebeurd, dat 

inwoners van Wesepe minder overlast 

hebben van verkeer en dat automobilisten 

sneller op hun bestemming komen als ze 

vanaf Nieuwleusen richting Zwolle rijden. De 

aanleg en verbetering van provinciale wegen 

voor minder verkeersongevallen, 

een betere leefbaarheid en minder files. De 

van weggebruikers over de 

zien is in de figuur 

e maatschappelijke effecten worden verklaard doordat de 

provincie het probleem en de oplossing helder heeft uitgewerkt. Zo was het voor de dorpen 

Wesepe en Heeten duidelijk dat er teveel auto’s door de kern reden en dat dit kon worden 

opgelost door het aanleggen van een rondweg. Een goed geanalyseerd probleem leidt tot 

komen ook aanbevelingen naar voren waarmee de wegen 

adviseert de Rekenkamer de turborotondes op de rondweg Wesepe 

veiliger te maken. Daarnaast moeten de provinciale doelstellingen scherper 

, zodat duidelijker wordt wat de provincie wil bereiken. De Rekenkamer 

  Vindt u de nieuwe weg over het algemeen een 

 verbetering ten opzichte van de oude situatie?

 Bron: enquête Rekenkamer Oost
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Rijdt u in de ochtendspits vanaf Nieuwleusen richting Zwolle? Dan komt u na de 

reconstructie van de kruispunten door de provincie sneller aan op uw bestemming. Woont 

n verkeer, nu de 

En als u in Heeten woont, is de kans op verkeersongevallen kleiner. 

heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke 

In het rapport ‘Bestemming 

voor minder 

. Ook blijkt dat de 

de maatschappelijke effecten van grote provinciale 

Rekenkamer een aantal grote provinciale wegenprojecten in de 

, namelijk: de N348 rondweg Wesepe, de N332 rondweg Heeten en de 

rklaard doordat de 

provincie het probleem en de oplossing helder heeft uitgewerkt. Zo was het voor de dorpen 

Wesepe en Heeten duidelijk dat er teveel auto’s door de kern reden en dat dit kon worden 

alyseerd probleem leidt tot 

wegen verder kunnen 

de turborotondes op de rondweg Wesepe 

provinciale doelstellingen scherper worden 

De Rekenkamer 

Vindt u de nieuwe weg over het algemeen een 

verbetering ten opzichte van de oude situatie? 

Bron: enquête Rekenkamer Oost-Nederland (april 2011) 
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adviseert ook de financiële overwegingen van een groot wegenproject aan te geven. Daarbij 

moet duidelijk zijn welke variant (zoals de locatie van een rondweg) tegen welke kosten de 

voorkeur krijgt om uitgevoerd te worden. Daarnaast moeten Provinciale Staten meer inzicht 

krijgen in de effecten van de wegenprojecten die zijn uitgevoerd. 

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van beschikbare gegevens over het aantal 

verkeersongevallen en over het aantal voertuigen. En weggebruikers en bewoners hebben 

hun mening gegeven over deze wegen. Door middel van een tekstkar langs de weg heeft de 

Rekenkamer aan de weggebruikers gevraagd: bent u blij met deze weg? Zo’n 600 burgers 

hebben vervolgens een enquête op internet ingevuld. 

 
Tekstkar langs de rondweg Heeten (bron: Rekenkamer Oost-Nederland) 

 

 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) beoogt het bestuurlijk 

functioneren van de beide provincies te versterken. De Rekenkamer is primair 

ondersteunend aan Provinciale Staten. Zij geeft hieraan vorm door middel van onderzoek. 

De onderzoeken leiden tot conclusies en verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen 

dragen bij aan het: 

• Versterken van de controlerende en kaderstellende rol van de Provinciale Staten; 

• Verbeteren van het handelen van de provincies; 

• Vergroten van de publieke verantwoording. 

 
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport “Bestemming bereikt” 

kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Van 

Dijk: 06-55803267 of met de directeur van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer 

Bruggink: 0570-665800 of 06-51865795. Het gehele rapport is vanaf 14 juli tevens te 

downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie 

aan over het doel en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland. 


