Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Scherper sturen van grote wegenprojecten door de provincies
Gelderland en Overijssel noodzakelijk
Deventer – woensdag 20 februari. Uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland
komt naar voren dat scherper sturen van grote wegenprojecten door de provincies
Gelderland en Overijssel noodzakelijk is. Zo duren projecten bijvoorbeeld regelmatig
langer dan gepland en is niet altijd duidelijk of de provincie de belangrijkste
knelpunten aanpakt.
De provincie zorgt op het terrein van verkeer en vervoer onder andere voor de aanleg van
provinciale wegen. De gevolgen hiervan zijn direct merkbaar voor burgers en bedrijfsleven.
Bovendien zijn met grote provinciale wegenprojecten in het algemeen grote bedragen
gemoeid. In dit onderzoek staat de vraag centraal of de provincies er alles aan doen om
een groot provinciaal wegenproject goed te laten verlopen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het voor beide provincies noodzakelijk is grote
provinciale wegenprojecten op een aantal punten scherper aan te sturen. Zo duren
projecten regelmatig langer dan gepland en is het niet altijd duidelijk of de knelpunten
worden opgepakt die maatschappelijk het meest urgent zijn. Ook is het niet altijd
duidelijk wie binnen de provincie besluiten neemt over projecten. Daarnaast blijkt uit het
onderzoek dat afspraken met partners niet altijd in een vroeg stadium worden gemaakt.
Ook bestaan er verbeterpunten ten aanzien van het evalueren van projecten en het
inschatten van risico’s.
Uit het onderzoek blijkt ook dat grote provinciale wegenprojecten op verschillende
aspecten goed in de steigers zijn gezet. Zo zijn wegenprojecten helder opgezet en is de
interne taakverdeling duidelijk.
In beide provincies wordt sturing op het gebied van grote provinciale wegenprojecten op
dit moment verder ontwikkeld. De Rekenkamer adviseert de provincies deze
ontwikkelingen voort te zetten en verder een aantal andere ontwikkelingen in gang te
zetten. Het gaat dan onder andere om het maken van duidelijke afspraken over wie
wanneer besluit over grote wegenprojecten. Ook acht de Rekenkamer het wenselijk dat de
provincies duidelijker aangeven waarom bepaalde knelpunten wel worden opgepakt en
andere niet. Het is daarbij onder andere van belang deze knelpunten in samenhang met
andere wegen te bekijken. Ook kan risicomanagement en het evalueren van projecten
verder worden ontwikkeld. Ten slotte beveelt de Rekenkamer aan projecten beter in beeld
te brengen en de aanpak van projecten ook tijdens een project actueel te houden.

Noot voor de redactie:
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport “Scherper sturen op wegen”
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: 0570665800 of 06-51865795. Het gehele rapport is vanaf 20 februari 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.
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