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WEER FOUTEN IN VERKEERSRAPPORT PROVINCIE
Het rapport Concept-maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe, versie 0.9
bevat grote fouten. Burgers raken hierdoor in verwarring. Dit schrijft Het
Molenberaad in een brief aan de Bestuurlijke Afstemgroep Beter Bereikbaar
Gouwe. Het is al de derde keer dat Het Molenberaad de provincie Zuid-Holland
op fouten moet wijzen. De vraag dringt zich op of goed cijfermateriaal
voldoende belangrijk wordt gevonden. Het Molenberaad roept de provincie
Zuid-Holland op om serieus en op basis van feiten de dialoog met betrokkenen,
aan te gaan.
De fouten kwamen aan het licht nadat Het Molenberaad de beschikking kreeg over de
achterliggende gegevens. Een voorbeeld: in de Parkstraat in Boskoop wordt een afname
van autoverkeer van 35% gemeld, waar dit op grond van cijfers uit dezelfde rapportage
een toename van 73% zou moeten zijn. Betrokken burgers worden zo volstrekt op het
verkeerde been gezet.
De fouten komen deels voort uit rekenkundige onzorgvuldigheden en deels uit een
verkeerde behandeling van het onderliggende materiaal. Medewerkers van het project
Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) hebben de fouten erkend. Inmiddels heeft men een
disclaimer voor de cijfers geplaatst bij het rapport op de website. De inhoud van het
rapport is niet gewijzigd. Dit leidt tot nog meer onduidelijkheid.
Het is niet de eerste keer dat de provincie fouten moet erkennen waar Het Molenberaad
op wijst. Eerder gebeurde dit in 2019 en 2020. Het Molenberaad vraagt zich af of dit
wijst op een patroon van te weinig belang hechten aan feiten. Prevaleert de marketing
van genomen besluiten boven op cijfers gebaseerde redeneringen? De ervaring met het
rapport ‘Het kan anders, het kan beter, en dat zonder N207 Zuid’ lijkt dit ook te tonen.
Zo is de herhaalde toezegging om in de verkeerscijfers huidige aantallen met de
toekomst te vergelijken (en niet toekomst met toekomst zoals gedaan wordt) niet
nagekomen.
Het Molenberaad besluit met een oproep ‘uit de grond van ons hart’ de dialoog aan te
gaan op basis van goed cijfermateriaal en daarbij niet bij voorbaat zaken buiten de orde
te plaatsen. “Laat de feiten spreken!” is de oproep.
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