
Van:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Frank Menger

Analyse en herijking OV bus na 2012 en context OV ontwikkelagenda 2025. donderdag 
25 januari 2018 12:44:23
mirt-onderzoek_definitief.pdf
ov-visie.pdf
DVHN-20180124-GS01024001 ringweg stad.pdf

Geachte leden van Staten en raden, 

Uit de bijgevoegde stukken van uw collega's in Utrecht zal het verschil leesbaar
moeten zijn met de door u aangenomen 'OV ontwikkelagenda 2025'. Daarbij kan
rustig opgemerkt worden dat in andere regio's waar de natuurlijke krimp
plaatsvindt na de babyboom zoals in de deelstaat Brandburg rondom Berlijn. Dat
daar om de stad bereikbaar te houden zwaar ingezet op OV spoor en dat de bussen
een andere functie krijgen in dit geheel. Ook wordt in allerlei stukken gesproken
over 'duurzame mobiliteit' maar de grootste winst is het flink reduceren van het
autoverkeer tussen de noordelijke steden onderling. Dat is ook het punt van
Berlijn binnen haar vervoerregio Berlin Brandenburg.

Juist is het leerzaam te zien hoe binnen Nederland uw collega's in Utrecht wel het
Rijk het mes op de keel zetten voor de gevraagde sprongen in kwantiteit en
kwaliteit in het openbaar vervoer. Ook een project als de aanpak van de westelijke
ringweg in de stad Groningen is een Noord-Nederlands probleem en niet alleen
van de stad Groningen noch de provincie Groningen. Het valt al onder het
zogenaamde 'Daily urban system' van de regio Groningen - Assen. Vanwege de
connectie met de N355 is het ook een probleem wat Friesland raakt. 

In het bijgevoegde krantenartikel van 24 januari 2018 uit het Dagblad van het
Noorden viel het volgende citaat erg op:
 'Op de huidige weg rijden op dit moment 30.000 voertuigen per
etmaal. Deskundigen houden rekening met een stijging van 60
procent.' 

In de door u akkoord verklaarde 'OV ontwikkelagenda Noord-Nederland' ben ik
niets tegen gekomen aan plannen noch suggesties om het autoverkeer naar
beneden te krijgen zeker rondom de stad Groningen. Het bovenregionale
afvoerputje in de mobiliteit. Zo'n stijging is tevens te verklaren dat het OV netwerk
integraal niet op orde is. Dat er een opschaling in het systeem plaats moet vinden
van bus naar spoorgebonden die barrière vrije corridors heeft in de hele regio.
Door een hogere frequentie en snelheid is de regionale (snel)trein het echte
alternatief. Iets wat met het huidige bussysteem niet vol te houden is. Daarbij ook
belangrijke locaties verbindt zoals het Zernike Complex waar straks mogelijk
100.000 fte dagelijks moeten zijn? Het huidige ov systeem is niet aantrekkelijk
genoeg om de auto te laten staan om bij het Zernike Complex te komen. Vanuit
heel Noord-Nederland waardoor dus de Ringwest in de stad Groningen het mag
oplossen?  

Dit lijkt een gevolg van te klein denken en niet de juiste vraagstellingen vooraf
bedacht te hebben. Hierdoor komt men dan tot de verkeerde conclusies. 

Met vriendelijke groet,




MIRT-onderzoek
Openbaar Vervoer Regio Utrecht


‘Regio in beweging’


Een gezamenlijk onderzoek van:
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1. Inleiding 


1.1 Aanleiding 
Op 14 september 2010 is door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk de 
afspraak met de regio bevestigd dat er een gezamenlijk MIRT-onderzoek wordt gestart naar het 
openbaar vervoer (OV) in de regio Utrecht. In zijn brief stelt de minister voor dat in dit onderzoek het 
verband wordt gelegd tussen de regionale OV-ambities, de nog vast te stellen Rijksvisie Regionaal OV 
en de analyses uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), waaruit blijkt dat er ondanks 
forse investeringen capaciteitsproblemen blijven bestaan in het binnenstedelijk en stadsregionaal OV 
van de regio Utrecht. De minister dringt daarnaast aan op een koppeling tussen het OV en de 
verstedelijkingsopgave van de regio Utrecht (de grote woningbouwopgave) met aandacht voor de 
leefbaarheid in stedelijk gebied. Voor u ligt het resultaat van dit MIRT-onderzoek. 
 
1.2 Doel 
Het doel van dit MIRT-onderzoek is om de gezamenlijke opgave uit de gebiedsagenda Utrecht 2009 
te concretiseren. Dit MIRT-onderzoek brengt in kaart welke kansen en knelpunten op het gebied van 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de toekomst in de provincie zullen ontstaan en welke rol het OV 
hierbij kan spelen. Daarbij uitdrukkelijk rekening houdend met de verstedelijkingsopgave van de 
regio. Daarmee is dit MIRT-onderzoek een eerste stap om als gezamenlijke overheden te komen tot 
een gebiedsgerichte probleemanalyse vanaf 2020. 
 
1.3 Scope 
De geografische afbakening van het MIRT-onderzoek volgt de grenzen van de provincie Utrecht, 
waarbij de verbindingen met omliggende regio’s zijn meegenomen. Dit onderzoek heeft 2020 als 
referentiejaar en daarnaast wordt gekeken naar de middellange (2028/2030) en lange termijn 
(2040). Hierbij wordt rekening gehouden met demografische, economische en mobiliteits-
ontwikkelingen in de regio na 2020.  
 
1.4 Achtergrond  
In 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Hierin wordt geschetst hoe  
Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Veel ruimtelijk en 
mobiliteitsbeleid wordt daarbij aan decentrale overheden overgelaten, terwijl het Rijk zich richt op 
de nationale belangen met in het bijzonder aandacht voor de stedelijke regio’s rondom de 
mainports, brainport, greenports en valleys. Doelen van de SVIR zijn: vergroting van de 
concurrentiekracht van Nederland door versterking van de ruimtelijk-economische structuur, 
verbetering van de bereikbaarheid en zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Dit MIRT-onderzoek biedt een regionale vertaalslag van 
deze drie doelen. Ook de  Rijksvisie Regionaal OV waar momenteel aan wordt gewerkt, is relevant 
voor dit onderzoek. Hierin wordt de gebruiker van OV centraal gesteld en dat is ook het uitgangspunt 
van dit MIRT-onderzoek. Omdat leefbaarheidseffecten echter niet alleen voor reizigers gelden, maar 
ook voor mensen die wonen, werken en recreëren in de openbare ruimte is het begrip ‘gebruiker’ in 
dit onderzoek breder getrokken dan alleen (OV-)reizigers. Tot slot wordt in dit onderzoek, conform  
het voorstel van de toenmalige minister, het verband gelegd met de regionale OV-ambities. Leidend 
daarbij zijn de OV-visie van Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de nog af te ronden provinciale 
Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitskader van de gemeente Utrecht. 
 
1.5 Leeswijzer 
Na deze inleiding wordt in het tweede hoofdstuk een duiding van de regio Utrecht gegeven met een 
schets van de economische, demografische en mobiliteitsontwikkelingen. Hoofdstuk 3 gaat 
vervolgens in op het vervoersaanbod in de regio, met name van OV en fiets. In hoofdstuk 4 volgt een 
analyse van de knelpunten en kansen, waarna in hoofdstuk 5 wordt ingegaan op mogelijke 
oplossingsrichtingen en de effecten daarvan. 
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2. Regio Utrecht van groot belang voor Noordvleugel en Nederlandse economie 


Dit hoofdstuk gaat in op de context van dit onderzoek. Eerst komen de economische kenmerken van 
de regio en het belang van de regio voor de Noordvleugel en BV Nederland aan bod. Vervolgens 
wordt uitgebreid ingegaan op de demografische ontwikkelingen en de mobiliteitsgroei in de regio tot 
2020 en daarna.   
 
2.1 Regio Utrecht belangrijke pijler voor economie en topsectoren in Noordvleugel 
Volgens de Rijksvisie op de Noordvleugel is de Noordvleugel, samen met de Mainport Rotterdam en 
de Brainport Eindhoven de motor van de Nederlandse economie. Momenteel wordt 25% van het 
BNP in de Noordvleugel verdiend, een aandeel dat in de toekomst verder zal toenemen. Vandaar dat 
het Rijk de Noordvleugel als belangrijkste economische regio van Nederland kenschetst en schrijft: 
‘Door meer samenwerking en samenhang binnen de Noordvleugel te realiseren kan de huidige positie 
van het gebied in de Europese top 5 van stedelijke regio’s op het gebied van het vestigings- en 
ondernemingsklimaat, het aantrekken van kennis(werkers) en investeringen en de concurrentiekracht 
van sectoren als de financieel en zakelijke dienstverlening worden behouden en zelfs worden versterkt 
tot een positie direct achter Londen en Parijs. Het kabinet is van mening dat de Noordvleugel alle 
mogelijkheden in zich heeft om deze ambitie te realiseren.’ 1


 
 


Verder constateert het Rijk dat er zeer sterke economische verbanden bestaan tussen de regio’s rond 
Amsterdam en Utrecht en dat het versterken van de samenwerking en samenhang tussen deze twee 
kernen in de Noordvleugel bijzondere aandacht vergt. Dit betekent een vergrote aandacht voor de 
bereikbaarheid van deze steden. Dit is voor de steden zelf van belang, maar vooral ook voor de 
internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel en de Nederlandse economie als geheel. Dit 
komt ook tot uiting in de SVIR, waarin de twee belangrijkste doelen een excellente ruimtelijk-
economische structuur en een goede bereikbaarheid van de stedelijke gebieden met een hoge 
concentratie topsectoren zijn. De gehele Noordvleugel en meer specifiek het stedelijke gebied 
rondom Utrecht en Utrecht Science Park behoren tot deze gebieden2


 
. 


  
Figuur 1: Positionering van het studiegebied in de Noordvleugel en aan de ontwikkelingsassen 
                                                 
1 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, september 2011: Visie op de Noordvleugel 
2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maart 2012: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
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Naast de positie van grootstedelijk Utrecht in de Noordvleugel is een kracht van de provincie Utrecht 
dat ze op meerdere economische ontwikkelingsassen ligt (figuur 1). De as Amsterdam-Utrecht-
Eindhoven (A2-as) is de snelst groeiende economische as van Nederland, maar ook langs de A12-as 
groeit de toegevoegde waarde per km2 in Nederland snel3


 
.  


Utrechtse regio sterk in life sciences 
In de topsector life sciences heeft de regio een zeer sterke positie met het Utrecht Science Park (USP) 
op De Uithof en het Food Valley-cluster rond Wageningen dat deels (Rhenen, Veenendaal) in de 
provincie Utrecht ligt. Het USP is in life sciences nationaal en internationaal toonaangevend: 
onderwijs, onderzoek en kennisintensieve bedrijven versterken elkaar hier door hun onderlinge 
nabijheid. Het USP is het grootste wetenschappelijke cluster op één locatie in Nederland met onder 
andere de Hogeschool en Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en diverse commerciële en 
overheidsinstellingen, die veelal zijn gericht op life sciences en duurzaamheid. De gebruiksruimte op 
De Uithof groeit tussen 2010 en 2030 met 260.000m2 (een groei van 25%) en daarnaast wordt de 
beschikbare ruimte intensiever gebruikt. Enkele kenmerken van het USP die het economisch belang 
ervan onderstrepen: 
 
• De hoeveelheid technologiepatenten van Utrechtse instellingen op het gebied van life sciences 


vertoont een jaarlijkse groei en ook het aantal beursgenoteerde biotechbedrijven uit Utrecht is in 
opkomst. Het USP kent dan ook een zeer hoge dichtheid van instellingen op het gebied van life 
sciences in onder andere de bedrijfsverzamelgebouwen (Life Science Incubators). 


• De alliantie Utrecht Life Sciences (ULS) met onder andere Danone, Genmab en Artemis als 
partner, draagt actief bij aan onderwijs gericht op ondernemerschap met als doel fundamenteel 
en klinisch onderzoek te doen naar nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden.  


• De impactscores van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht liggen 40% boven het 
wereldgemiddelde en het  wetenschappelijk onderzoek van deze instellingen (met 3,83 
publicaties per duizend inwoners gaat Utrecht aan kop in Europa) is van hoge kwaliteit. 


• De Universiteit Utrecht is voor de tiende keer op rij uit de bus is gekomen als beste Nederlandse 
universiteit in de zogeheten Shanghai-ranking (12e universiteit van Europa, 53e van de wereld)4


• Naast de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en binnenkort het RIVM en het Europese 
onderzoekscentrum van Danone, huisvest het USP ook het Hubrecht Instituut en het Centraal 
Bureau voor Schimmelcultures. Deze onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen (KNAW) zijn internationaal toonaangevend op het gebied van 
ontwikkelingsbiologie, stamcelonderzoek en  taxonomisch en evolutiebiologisch onderzoek op 
schimmels, gisten en bacteriën. 


. 


 
Utrechtse regio ook sterk in andere topsectoren 
In de regio zijn ook andere topsectoren vertegenwoordigd waarvan het belang voor de Nederlandse 
economie groot is. Omdat het drie sectoren betreft waar in de toekomst de grootste groei in mag 
worden verwacht (financiële en zakelijke dienstverlening, ICT en creatieve industrie),  zal het belang 
van de regio voor de Nederlandse economie in de toekomst nog sterk toenemen. Het Rijk stelt in 
haar visie5


                                                 
3 Focus op Kennis en Creativiteit, Economische Visie 2020 Provincie Utrecht, september 2011. 


 dan ook het volgende: ‘Vooral de groeiende sector financieel en zakelijke dienstverlening is 
van belang voor de economie van de Noordvleugel en Nederland als geheel. De sector [...] is goed 
voor 22% van de werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en zelfs 28% in de regio 
Utrecht. De toegevoegde waarde van de financieel en zakelijke dienstverlening in de MRA is in de 
periode 1999-2009 vrijwel verdubbeld. De sector is niet alleen door haar omvang van belang voor de 
Noordvleugel en Nederland als geheel, maar is daarnaast van groot belang omdat de sector 


4 Academic Ranking of World Universities 2012 
5 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, september 2011: Visie op de Noordvleugel 
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verbindingen slaat met en tussen andere (top)sectoren. Dit laatste geldt ook voor de sectoren ICT en 
creatieve industrie, zoals beschreven in de digitale agenda van het ministerie van EL&I (juni 2011). Dit 
versterkt de samenhang binnen de Noordvleugel economie en stelt in Nederland gevestigde bedrijven 
in staat zich te verbinden met bedrijven en markten elders in Europa en de wereld.’ 
 
Figuur 2 laat de specialisatie van Nederlandse gemeenten in de sectoren financiële en zakelijke 
dienstverlening, ICT en creatieve industrie zien, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de regio 
Utrecht en de rest van Nederland. 
 


 
Figuur 2: Specialisatie van Nederlandse gemeenten in drie topsectoren  
 
Bovenstaande topsectoren zijn binnen Noordvleugel sterk geconcentreerd in regio Utrecht  
 
Regio geschikte locatie voor hoofdkantoren  
Hoewel ook in de Utrechtse regio de topsectoren geraakt worden door de economische crisis (met 
name transport en logistiek en financiële en zakelijke dienstverlening), profiteert de regio ook sterk 
van landelijke concentratiebewegingen bij saneringen, overnames en fusies als gevolg van de crisis. 
Dat blijkt ook uit de werkgelegenheid in de stad Utrecht die zelfs ten tijde van de crisis licht is 
toegenomen. Enkele voorbeelden hiervan uit de afgelopen jaren zijn de concentratie van activiteiten 
van de Rabobank en ASR vanuit heel Nederland naar de stad Utrecht, de concentratie van 
Rijkswaterstaatdiensten te Westraven, het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht in de 
Utrechtse Kromhoutkazerne en het nieuwe V&D-distributiecentrum in Nieuwegein.  
 
Deze beweging is niet nieuw; veel bedrijven hebben Utrecht in het verleden als zetel voor hun 
hoofdkantoor gekozen. Dit is niet alleen te danken aan de centrale positie van de regio en het 
uitgebreide hoofdwegennet in de regio (de A1, A2, A12, A27 en A28 verbinden de Randstad met de 
rest van Nederland en met de aangrenzende landen), maar ook aan de hoogwaardige 
spoorverbindingen en de aanwezigheid van het drukst bevaren kanaal ter wereld: het Amsterdam-
Rijnkanaal. Naast de life sciences zijn hiervan voorbeelden te vinden in: 
• De financiële en zakelijke dienstverlening:  Rabobank, Cap Gemini, Stork, Movares, Berenschot, 


ASR en SNS Bank (Utrecht), Royal Haskoning DHV, Arcadis, Twynstra Gudde en Agis 
Zorgverzekeringen (Amersfoort), PGGM en Triodos Bank (Zeist), Ordina (Nieuwegein) en 
Grontmij (De Bilt) 


• De bouwsector: Strukton in Utrecht, Bouwfonds en Volker Wessels  in Amersfoort, Ballast Nedam 
in Nieuwegein en BAM in Bunnik 


• De topsector transport en logistiek: NS en ProRail in Utrecht en diverse transport- en 
logistiekbedrijven elders in de regio 
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Bereikbaarheid van Amsterdam en Utrecht cruciaal binnen Noordvleugel   
Binnen de Noordvleugel heeft de provincie Utrecht een sterke economische positie6 die wordt 
verklaard door de centrale ligging, de goede bereikbaarheid, de aantrekkelijke woon- en 
recreatiegebieden en de relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Dit uit zich in het aantal 
bedrijfsvestigingen in de regio (met name in de stad Utrecht) en in de lage leegstand in de kantoren- 
en bedrijfsruimtemarkt in de stad Utrecht7. Ook de banengroei is hiervan een veelzeggend kenmerk. 
De banengroei in de provincie is zowel in het lage als het hoge WLO-scenario bovengemiddeld, zoals 
ook blijkt uit onderstaand citaat van het PBL8


 
. 


'Door de vergrijzing neemt de (potentiële) beroepsbevolking in omvang af. De werkgelegenheid, 
uitgedrukt in het aantal arbeidsplaatsen, zal in grote delen van ons land gaan stabiliseren of 
afnemen, het eerst in de perifere regio’s. De werkgelegenheid zal zich volgens de scenario’s 
concentreren in de stedelijke regio’s, met name in Midden-Nederland.' 
 
De provincie heeft, nu en in de toekomst, een groot aandeel 20-65 jarigen (potentiële 
beroepsbevolking) en de verwachte bevolkingsgroei is hoger dan elders. Dit onderstreept de 
economische perspectieven van de regio: mensen gaan wonen waar ze werk hebben en omgekeerd 
geldt in toenemende mate ook dat bedrijven zich vestigen in de buurt van schaarse werknemers. 
Voor de sector creatieve industrie en delen van de sectoren financiële en zakelijke dienstverlening en 
ICT is dit een belangrijk punt. Binnen de Noordvleugel zijn het met name de steden Amsterdam en 
Utrecht die in de behoefte van deze kenniswerkers voorzien en de bereikbaarheid van deze steden is 
een belangrijke vestigingsplaatsfactor van de Noordvleugel. 
 
Goede bereikbaarheid is cruciaal voor versterking van samenwerking en samenhang in Noordvleugel 
 
2.2 Ook na 2020 aanhoudende bevolkingsgroei in Utrechtse regio 
 
Bevolkingsgroei tot 2020 en daarna 
Figuur 3 beschrijft de demografische ontwikkelingen tot 2020 en van 2020-2040.  
 


Gebied Groei (%) 
2010-2020 


Groei (%) 
2020-2040 


Aandeel potentiële beroeps-
bevolking in 2020 (%) 


Nederland 4 4 58 
Provincie Utrecht 6 8 59 
Grootstedelijk Utrecht 10 11 61 
Gemeente Utrecht 18 22 66 
Gemeente Amersfoort 11 6 59 
G3 (A’dam, R’dam, DH) 9 5 64 


Figuur 3: Demografische kerncijfers per gebied9


 
 


Tot 2020 groeit de bevolking van Nederland met gemiddeld 4% en deze groei is bovengemiddeld 
hoog in de provincie Utrecht (6%). Hoe meer wordt ingezoomd op grootstedelijk Utrecht (10%) en de 
stad Utrecht (18%), hoe groter deze groei is. Van de vier grote steden (G4) groeit Utrecht veruit het 
snelst; de drie andere grote steden groeien tot 2020 met gemiddeld 9%. Binnen de provincie groeit 
ook Amersfoort hard met 11%, terwijl het overige deel van de provincie lagere groeicijfers laat zien. 
Na 2020 laat de bevolkingsgroei in Nederland een wisselend beeld zien. De landelijke bevolkingsgroei 
van 2020-2040 is gemiddeld 4%, het inwonertal van de provincie Utrecht groeit in diezelfde periode 
                                                 
6 De provincie heeft het hoogste Bruto Regionaal Product per inwoner van Nederland: bijna 43.000 Euro in 2011 (ING 2011) 
7 Gemeente Utrecht 2012: Vastgoedmonitor Utrecht 2011 en Utrecht Monitor 2012 
8 Planbureau voor de Leefomgeving 2011: Nederland in regio’s; Ruimtelijke Verkenning 2011  
9 CBS 2011: Demografische kerncijfers per gemeente 
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echter met 8%, terwijl de groei in grootstedelijk Utrecht 11% bedraagt en de bevolking van de stad 
Utrecht zelfs met 22% groeit. De verwachte demografische groei in de andere drie grote steden ligt 
in diezelfde periode met gemiddeld 5% slechts iets boven het landelijk gemiddelde. Om de 
demografische groei in de regio te faciliteren hebben Rijk en regio afgesproken om tussen 2010-2020 
zo’n 44.000 woningen toe te voegen aan de provinciale woningvoorraad10


 


. Hoewel de economische 
crisis zorgt voor een kleinere jaarlijkse toename van de woningvoorraad dan eerder werd verwacht, 
neemt de demografische groei in de regio hierdoor niet af. 


Groot aandeel hoogopgeleiden en jongeren in regio van economisch belang 
Vergeleken met de rest van Nederland heeft de regio Utrecht een jonge bevolking. Dat blijkt ook uit 
figuur 3: er is een relatief grote groep van 20-65 jaar (potentiële beroepsbevolking) en daarnaast is 
het aandeel 65-plussers klein. Hoe meer wordt ingezoomd op de stad Utrecht, hoe jonger de 
beroepsbevolking is. De aanwezigheid van de jonge en hoogopgeleide bevolking wordt mede 
veroorzaakt door de aanwezige hogere onderwijsinstellingen (de stad Utrecht huisvest de grootste 
universiteit en één van de drie grootste hogescholen van Nederland), het aantrekkelijke 
vestigingsklimaat en de centrale ligging van de regio. Zo telt de stad Utrecht bijvoorbeeld ruim 
65.000 studenten, waarvan een aanzienlijk deel na de studie in de stad of nabije omgeving blijft 
wonen. Aangezien per jaar ruim 10.000 nieuwe studenten in de stad Utrecht komen studeren, zal het 
aandeel hoogopgeleiden in met name grootstedelijk Utrecht alleen nog maar verder toenemen. Dit is 
een belangrijke verklaring voor de sterke economische positie van de regio. De relatief jonge 
bevolking in de regio heeft overigens ook een positief effect op de bevolkingsgroei: zo wordt 44% van 
de bevolkingsgroei van de stad Utrecht verklaard door het grote geboorteoverschot11


 
. 


2.3 Mobiliteitsvraag groeit mee met economie en bevolking 
 
Groei mobiliteitsvraag 
Door onder andere de economische en demografische groei, is sprake van een bovengemiddelde 
mobiliteitsgroei in de regio tot 2020 en daarna (figuur 4). De regio is de draaischijf van Nederland en 
het goed laten functioneren van het hoofdwegennet (weg, spoor en water) en het regionaal OV is 
dan ook van groot belang12


 


. Terwijl na 2020 grote delen van Nederland met een afname van de 
mobiliteit te maken kunnen krijgen, wordt in en rondom Utrecht en Amersfoort nog mobiliteitsgroei 
verwacht tot 2030 en groei of stabilisatie van de mobiliteit tussen 2030 en 2040.  


Figuur 4: Ontwikkeling totale mobiliteit in laag en hoog scenario volgens PBL13


                                                 
10 Conform afspraken NV Utrecht inclusief aftrek van 8.000 woningen onttrekking (ABF Research 2011: Primos-prognose) 


 


11 Gemeente Utrecht 2011, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht 2012 en HBO-raad 2012 
12 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maart 2012: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
13 Planbureau voor de Leefomgeving, 2011: Nederland in regio’s; Ruimtelijke Verkenning 2011. Dit betreft het hoge (GE) en 
lage (RC) WLO-scenario. In het onderzoek Toekomstscenario’s VRU (Significance en Panteia, 2012) blijkt dat ook bij een lage 
landelijke groei nog steeds het hoge GE-scenario geldt in de regio Utrecht.  
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De belangrijkste bestemmingen binnen de regio zijn het centrum van de stad Utrecht, De Uithof en 
Amersfoort. De economische en demografische ontwikkelingen die in paragraaf 2.1 en 2.2 
beschreven zijn, leiden tot een forse mobiliteitsgroei in de regio. In het centrum van Utrecht (figuur 
5a)en op De Uithof (figuur 5b) is dit effect nog sterker als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen 
daar. Voor De Uithof is de verwachte groei van het aantal studenten en werknemers na 2020 (en 
daarmee het aantal reisbewegingen) een belangrijke factor. Het aantal verplaatsingen van, naar en 
binnen het centrum van Utrecht neemt extra sterk toe door de ontwikkelingen in het stationsgebied 
(betere spoorbediening Utrecht CS en realisatie van woningen, kantoren en andere voorzieningen,  
zie figuur 5). Ook bij station Amersfoort is sprake van verdichting rondom het station tot en na 2020 
met zowel woningen als kantoorruimte. 
 


 
Figuur 5a: Ontwikkelingen in stationsgebied Utrecht 
 


 
Figuur 5b: De Uithof 


1 mln m² (126 voetbalvelden) 


2.229 woningen (nu 331)  


8.500 autoparkeerplaatsen (nu 6.000) 


33.000 fietsparkeerplaatsen (nu 16.000)  


110 mln reizigers/jr door CS (nu 80 mln)  
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3. Vervoersaanbod regionaal OV en fiets groeit onvoldoende mee met vraag 


Dit hoofdstuk behandelt het vervoersaanbod in de regio met daarbij vooral aandacht voor het 
regionaal OV en de fiets. De ontwerpopgave bij het regionale OV-systeem wordt geschetst waarbij de 
koppeling tussen verstedelijking, bereikbaarheid en leefbaarheid wordt gemaakt. Afsluitend worden 
projecten tot 2020 en relevant beleid besproken.   
 
3.1 Concentratie op Utrecht CS: zegen uit het verleden, beperking in de toekomst 
 
Historische beschrijving en ontwerpopgave regionaal OV-systeem  
Sinds de oplevering van de eerste spoorlijn tussen Haarlem en Amsterdam in 1839 is het nationale 
spoornetwerk gestaag gegroeid met Utrecht CS als belangrijkste knooppunt. Dit station ten westen 
van de Utrechtse binnenstad bedient de ruim 700.000 inwoners van grootstedelijk Utrecht in 2020 
bij langere treinreizen. Geen enkel ander station in de regio of in Nederland vervult zo’n centrale 
functie als Utrecht CS. Waar Amsterdam (met Amstel, Bijlmer ArenA, Sloterdijk en Zuid), Rotterdam 
(met Alexander en Blaak) en Den Haag (met Hollands Spoor en - in beperkte mate - Laan van NOI) 
naast een centraal station beschikken over minimaal één ander intercitystation, is het meest nabije 
en enige andere grote station in de provincie Utrecht zo’n twintig kilometer verderop in Amersfoort 
te vinden. Ook het nabije Hilversum (net buiten de provincie) beschikt over een groot station, maar 
beide stations bieden geen alternatief voor de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in 
grootstedelijk Utrecht. 
 
Een regionaal OV-systeem bestaat uit een netwerk van knooppunten en OV-verbindingen die de 
belangrijkste woon- en werkgebieden met elkaar verbinden. In vergelijking met Amsterdam kent de 
Utrechtse regio een sterke radiale OV-structuur met één zwaarbelaste centrale naaf (Utrecht CS) en 
diverse lichte tangenten, terwijl Amsterdam beschikt over meerdere decentrale knopen 
(intercitystations aan de rand van de stad en in de regio) met tangenten ertussen die de centrale 
naaf (Amsterdam CS) ontlasten14


 


. Als het regionaal OV-systeem schematisch als wiel zou worden 
weergegeven, dan kent Utrecht dus stevige spaken (radiale trein- en tramverbindingen richting de 
naaf), terwijl Amsterdam over stevige spaken (trein-, metro- en tramverbindingen) én een stevige 
band beschikt (tangenten tussen de intercitystations die de naaf ontlasten).   


 
Figuur 6: Vergelijking van het OV-systeem van Amsterdam en Utrecht  


                                                 
14 VROM-raad 2009: Acupunctuur in de hoofdstructuur 
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De eenvoud van het monocentrische OV-systeem in Utrecht (figuur 6 rechts) kent grote voordelen. 
Zo zijn nagenoeg alle bestemmingen in de regio met slechts één overstap te bereiken. De grote druk 
op de ruimte (en daarmee op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad rondom het 
station) is echter een groot nadeel, zeker bij de verwachte voortschrijdende mobiliteitsgroei. Dit 
nadeel komt niet alleen voort uit het feit dat het overgrote deel van de OV-verbindingen (zowel trein, 
tram als bus) op de naaf Utrecht CS is gericht (figuur 7), maar ook door de zeer hoge concentratie van 
ruimtelijke activiteiten in de binnenstad (wonen, werken, recreëren en verplaatsen). De 
aanwezigheid van één centrale naaf in de regio maakt het systeem bovendien kwetsbaar: problemen 
rond Utrecht CS hebben vanwege de centrale ligging van Utrecht vaak niet alleen gevolgen voor de 
regio, maar voor heel Nederland. Daarnaast hebben problemen op de regionale OV-verbindingen in 
de stad naar Utrecht CS niet alleen gevolgen voor de stad zelf, maar ook voor omliggende 
gemeenten. Onder andere de ontwikkeling van De Uithof en Leidsche Rijn en de toekomstige 
plannen in de A12-zone (allen aan de rand van de stad en nabij het hoofdwegennet) geven 
bovendien vanuit ruimtelijk perspectief aanleiding voor versterking van decentrale multimodale 
knooppunten. Hiermee wordt Utrecht CS ontlast, vermindert het autoverkeer op het wegennet en 
dit komt de leefbaarheid in de binnenstad ten goede. 
 


 
Figuur 7:  OV-knooppunten met meer dan 5000 in-, uit- en overstappers per dag 
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3.2 Geplande projecten en ingezet beleid volstaan niet  
 
Projecten 
In dit onderzoek is 2020 de referentiesituatie. Rijk en regio investeren de komende jaren flink in 
diverse projecten om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren. Op onderstaande 
kaart  zijn de projecten weergegeven die voor 2020 zijn afgerond en in de referentiesituatie van dit 
onderzoek zijn opgenomen (figuur 8). Op de volgende pagina volgt een beschrijving van deze 
projecten. 
  


 
Figuur 8: Projecten in de regio Utrecht tot 2020 
 
• Voltooiing van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) als onderdeel van het Nationaal 


Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
• Planstudies Ring Utrecht, Knooppunt Hoevelaken, A27-A1 en A28 Utrecht-Amersfoort  
• Spoedwetprojecten en andere projecten op het hoofdwegennet (HWN) in de regio, waaronder 


Beter Benutten 
• Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor en Randstadspoor (frequentieverhoging) en 


realisatie van de OV-terminal (OVT) 
• Regionale VERDER-projecten die gericht zijn op de economische kerngebieden in de regio: fiets 


(uitbreiding van fietsvoorzieningen en versterking van fietsverbindingen), OV (aanleg van de 
Uithoflijn, uitbreiding van de HOV-busbanen met een aantal ongelijkvloerse kruisingen en diverse 
doorstromingsmaatregelen), mobiliteits- en verkeersmanagement, aanpassing van het 
onderliggend wegennet (OWN) en goederenvervoer 
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Beleid 
Beleid tot 2020 is samen te vatten in enkele uitgangspunten die onderdeel uitmaken van de 
referentiesituatie bij dit onderzoek. Deze uitgangspunten komen onder andere voort uit de SVIR, de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, het Regiodocument en de OV-visie van BRU en het 
ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Beleidsuitgangspunten bij dit onderzoek zijn: 
 
• Concentratie van ruimtelijke ontwikkeling bij multimodale knooppunten 
• Fiets als hét vervoermiddel voor de korte afstand en als voor- en natransport van het OV 
• Spoor is drager van het OV in de regio (ruggengraat), het verstedelijkte gebied rondom stations 


wordt met bussen en trams ontsloten (de visgraat) 
• Snellere verbindingen met dikkere vervoerstromen in het regionaal OV en bij Randstadspoor 


door bundeling van OV-verbindingen 
• Meer prioriteit voor doorstroming van het OV met verkeersmanagement, aanpassing van het 


autonetwerk en extra investeringen in ongelijkvloerse kruisingen 
• Maximale benutting van het mobiliteitssysteem door inzet op vraagbeïnvloeding 
• Verbetering van de deur-tot-deur bereikbaarheid in de spits tussen belangrijke woon- en 


werklocaties: meer samenhang binnen het OV-netwerk en een betere aansluiting van het OV op 
andere modaliteiten (fiets en auto) 


 
Bovenstaand beleid en de genoemde projecten zijn erop gericht om het mobiliteitsnetwerk zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Knelpunten treden in dit mobiliteitsnetwerk vooral op tijdens de 
spits, omdat veel mensen zich dan verplaatsen in een relatief korte periode. Dit zorgt voor files, 
overvolle bussen, trams en treinen, te drukke fietsverbindingen tussen de belangrijkste herkomst- en 
bestemmingslocaties, uitpuilende fietsenstallingen op deze locaties en overstappunten met weinig 
comfort. Daarnaast beperkt dit de doorstroming van het verkeer, wat de betrouwbaarheid van het 
mobiliteitsnetwerk vermindert. Om te voorkomen dat het mobiliteitsnetwerk vastloopt in de spits is 
de inzet van Rijk en regio om de vraag naar en het aanbod van mobiliteit in evenwicht te brengen. 
Het aanbod dat wordt verbeterd met bovenstaande projecten kan worden samengevat als 
versterking van het wegennet (HWN, OWN en fietsnetwerk), versterking van het OV-netwerk (spoor 
en regionaal OV) en versterking van de koppeling tussen deze netwerken (multimodaliteit).  
 
Vraagbeïnvloeding 
Ook op de mobiliteitsvraag (die grotendeels bepalend is voor de verkeersdrukte in de ochtend- en 
avondspits) wordt op verschillende wijzen gestuurd. Zo wordt mobiliteitsmanagement toegepast om 
de drukte te spreiden in tijd (eerder of later reizen), ruimte (via een andere route reizen) of 
modaliteit (een deel van de reis of de gehele reis met een ander vervoermiddel afleggen). Daarbij is 
de beschikbaarheid van actuele reisinformatie van belang, omdat individueel reisgedrag daardoor 
wordt beïnvloed. Reizigers zullen (zeker als de vertraging door files bekend is) eerder geneigd zijn het 
OV te gebruiken als dat een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Ook het OV heeft in de spits op 
diverse plaatsen echter te maken met capaciteitsproblemen en daarom wordt reizen buiten de spits 
in het OV bevorderd (tariefdifferentiatie met hogere tarieven in de spits en lagere tarieven 
daarbuiten). Deze tariefdifferentiatie is echter aan grenzen gebonden, omdat een te hoog OV-tarief 
kan leiden tot een afname van het OV-gebruik en een toename van het autogebruik, wat ongewenst 
is.  
 
Fiets en e-bike 
Het onderscheid tussen alleen OV en auto is overigens te beperkt bij het behandelen van sturing op 
de mobiliteitsvraag. Beleid van zowel Rijk als regio is namelijk gericht op de fiets als hét 
vervoermiddel voor de korte afstand en voor- en natransport. Fietsgebruik is echter, met name in het 
centrum van Utrecht en rondom stations, ook aan grenzen gebonden vanwege overvolle 
fietsverbindingen en beperkte stallingsmogelijkheden. Daarnaast is bij grotere afstanden de bus of 
tram vaak sneller dan de fiets en is regionaal OV comfortabeler bij slecht weer. Met de opkomst van 
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de e-bike is het bereik van fietsers en het fietscomfort sterk toegenomen. Op afstanden van vijf tot 
tien kilometer vindt de grootste groei van het gebruik van e-bikes plaats15


 


.  De groeipotentie voor e-
bikes is verder het grootst in stedelijke regio’s, omdat een hoge inwonerdichtheid het potentiële 
gebruik van e-bikes vergroot. Onderzoek toont echter ook aan dat de e-bike vooral tussen en niet 
binnen stedelijke kernen succesvol kan zijn. Dit komt doordat de genoemde problemen voor fietsers 
in de stad (overvolle fietsverbindingen en beperkte stallingsmogelijkheden) ook voor de gebruikers 
van de e-bike gelden. Voor minder validen (ouderen en gehandicapten) is zowel de fiets als de e-bike 
in de spits overigens vaak geen alternatief vanwege hun fysieke kwetsbaarheid en de risico’s die dan 
voor deze doelgroep aan fietsgebruik verbonden zijn. Meer reizigers per fiets biedt daarom zeker 
kansen om de mobiliteitsvraag in evenwicht te brengen met het mobiliteitsaanbod, maar is in 
stedelijk gebied ook aan grenzen gebonden. 


Bedrijven, burgers en overheden 
Overheden en reizigers (werknemers, studenten, recreanten, etc.) oefenen invloed uit op 
respectievelijk het mobiliteitsaanbod en de mobiliteitsvraag. Ook onderwijsinstellingen en 
werkgevers in de economische kerngebieden van de provincie spelen echter een voorname rol bij 
reisgedrag en het optimaal benutten van het mobiliteitsnetwerk. Zo levert het hanteren van flexibele 
werk- en collegetijden op De Uithof een aanzienlijke bijdrage aan het verminderen van de 
verkeersdrukte rondom dat gebied in de spits. Verder draagt de Utrecht Bereikbaar Pas (een 
persoonsgebonden vervoerbewijs dat door de werkgever wordt verstrekt als alternatief voor de auto 
op het woon-werktraject) bij aan een betere benutting van het mobiliteitsnetwerk in de regio. Net 
als de fietscampagne Rij2op5 (bedrijven in de regio Utrecht sporen werknemers die op fietsbare 
afstand wonen hierbij aan om vaker op de fiets te komen) en andere initiatieven van het Platform 
Slim Werken Slim Reizen, waar 250 bedrijven in Midden Nederland bij zijn aangesloten. Bedrijven, 
burgers en overheden hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid en een eigen belang bij effectief 
gebruik van het mobiliteitsnetwerk. Om dit belang te dienen is een hechte samenwerking tussen 
bedrijven en overheden noodzakelijk. Dit is dan ook de insteek van het programma Beter Benutten, 
waarbij Rijk en regio (overheden en bedrijven) gezamenlijk tientallen miljoenen investeren in een 
bereikbare regio door onder andere een bewuste mobiliteitskeuze van de reiziger te stimuleren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Kennisplatform Verkeer en Vervoer 2012: E-bike kan fietsverkeer met meer dan 20% doen toenemen 
 







18 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







19 
 


4. Probleemanalyse 


In de voorgaande hoofdstukken is de ontwikkeling van de mobiliteitsvraag en het mobiliteitsaanbod 
in de regio Utrecht beschreven. In dit hoofdstuk worden de effecten beschreven van de discrepantie 
tussen de stijgende mobiliteitsvraag in de regio en het achterblijvende aanbod. Daarbij komen zowel 
de bereikbaarheidseffecten als de hiermee samenhangende leefbaarheidseffecten aan bod. 
Paragraaf 4.1 beschrijft de resultaten van de kwalitatieve analyse om duidelijk te maken van welke 
economische kerngebieden de bereikbaarheid in de toekomst onder druk komt te staan. Daarna 
volgt een kwantitatieve analyse waarmee de knelpunten in de regio in beeld worden gebracht.  
 
4.1 Analyse bereikbaarheidskwaliteit; samenhang tussen de knelpunten 
 
 
Methodiek bij analyse van bereikbaarheidskwaliteit 
 
De basis voor de uitgevoerde analyses naar de bereikbaarheidskwaliteit is de klantwensenpiramide16 
(figuur 9). Betrouwbaarheid en veiligheid zijn randvoorwaarden voor de reiziger die op orde moeten 
zijn. Snelheid en gemak zijn de belangrijkste kenmerken die de reiziger in zijn overwegingen 
meeneemt en dus voldoende concurrerend moeten zijn met alternatieven. Als de gewekte 
verwachtingen op het gebied van gemak of snelheid niet worden waargemaakt, wordt dat ervaren 
als een dissatisfier. Comfort en beleving zijn tot slot de satisfiers: leuke extra’s die het reizen extra 
plezierig kunnen maken: hun afwezigheid is geen directe reden om het OV niet te gebruiken, maar 
hun aanwezigheid kan een stimulans zijn om dat wel te doen17


 
. 


 
Figuur 9:  Klantwensenpiramide 
 
De klantwensenpiramide geeft aan dat reistijd, reiskwaliteit, OV-systeemcapaciteit, betrouwbaarheid 
en knooppuntkwaliteit de belangrijkste indicatoren zijn van de bereikbaarheidskwaliteit. Deze criteria 
staan dan ook centraal in de uitgevoerde analyses om de toekomstige kwaliteit van de 
bereikbaarheid in de Utrechtse regio inzichtelijk te maken18


 
. 


 
 
 
 
 
 


                                                 
16 Van Hagen, Peek & Kieft, 2000: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 
17 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 2011: Hoe groeit het regionaal OV? 
18 Zie bijlage 1 voor een nadere uitleg over deze analyses  
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Uit de zojuist beschreven analyse komen vijf clusters van knelpunten naar voren die in figuur 10 zijn 
weergegeven. 
 


 
Figuur 10: Geografische weergave van kansen en knelpunten  
 
De clusters van kansen en knelpunten laten zich als volgt samenvatten (in oplopend schaalniveau):  
 
1. De Binnenstadsas Utrecht: tussen de OVT en De Uithof/Zeist/De Bilt ligt een busroute door de 


binnenstad van Utrecht. Op dit traject komen al vóór 2020 veel OV-problemen bij elkaar: de 
buscapaciteit, doorstroming, betrouwbaarheid en leefbaarheid voldoen steeds minder aan de 
wensen van de reiziger en binnenstadsgebruiker. Door de ontwikkelingen in het stationsgebied  
neemt de mobiliteitsvraag extra toe, wat de problemen vergroot. De vele bussen verstoppen niet 
alleen de verbinding, maar ook de OVT en De Uithof als belangrijkste in- en uitstapplaatsen. De 
tram naar De Uithof (de Uithoflijn) raakt bovendien rond 2030 overbelast. 
 


2. De Zuidcorridor: de verbinding tussen de OVT, Zuidwest Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein en 
Vianen loopt door een van de grootste stedelijke gebieden in Nederland zonder eigen 
treinstation. De OVT is daarom van hieruit de enige logische plek om op de trein te stappen, wat 
soms een grote omweg betekent. De bussen en trams op deze verbinding lopen tegen hun 
capaciteitsgrens aan, ondanks de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen in de stad. Er is geen 
restcapaciteit voor de A12-zone als potentieel ontwikkelgebied en de bussen vormen een zware 
belasting voor de OVT. 


 
3. De Oosttangent: de bundel van rechtstreekse busverbindingen tussen de Zuidcorridor (zie II) en 


de oostkant van grootstedelijk Utrecht (Zeist/De Bilt/Utrecht Oost) met De Uithof als 
belangrijkste bestemming kent een matige en onbetrouwbare doorstroming in de spits, met 
name op de Waterlinieweg. De verbinding is niet concurrerend met de auto. Bestaande buslijnen 
verbinden De Uithof weliswaar met treinstations als Bilthoven, Driebergen-Zeist, Bunnik, 
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Lunetten en Vaartsche Rijn, maar zijn nog niet op orde en daardoor wordt de druk op de OVT 
verhoogd.  


 
4. De Driehoek (Gooi/Almere, Eemland, Utrecht Oost) kent diverse OV-verbindingen die door 


verschillende oorzaken onvoldoende concurrerend zijn ten opzichte van de auto:  
- Beperkte spoorcapaciteit naar Utrecht vanuit Almere, Baarn en Amersfoort 
- Omwegen bij spoorverbindingen (Almere-Utrecht/Amersfoort, Amersfoort-Uithof)  
- Lange/trage busroutes vanuit kernen als Zeist en Leusden 
- Te langzaam tangentieel vervoer naar De Uithof vanaf onder andere Bilthoven en Overvecht  


 
5. Interregionale verbindingen (tussen de provincie Utrecht en omliggende regio’s) hebben 


onvoldoende spoorcapaciteit: 
- A12-Oostcorridor (Utrecht-Food Valley-Arnhem): onvoldoende doorstroming en robuustheid 
van zowel de ICE als de sprinters op dit traject 
- A12 West-Zuidvleugel19


- A27-Zuid (Utrecht-Gorinchem-Dordrecht/Breda): de interliners (bussen) bieden als alternatief 
voor deze ontbrekende spoorcorridor onvoldoende snelheid en kwaliteit 


: matige doorstroming van sprinters Woerden-Gouda Goverwelle: geen 
robuust spoorsysteem 


- A28-corridor (Amersfoort-Zwolle): onvoldoende capaciteit voor sprinters en intercity’s 
 
4.2 Nadere probleemanalyse van vier deelgebieden 
Om de problematiek te concretiseren wordt nu ingezoomd op de bereikbaarheid en  leefbaarheid in 
de volgende deelgebieden (zie figuur 11): 
 


1. De corridor tussen het centrum van Utrecht en De Uithof (de binnenstadsas) 
2. De OVT en het stationsgebied 
3. Amersfoort 
4. Food Valley 


 


1.   2.   
           


3.   4.  
Figuur 11: Deelgebieden MIRT-onderzoek 
                                                 
19 Op basis van vaststelling en uitwerking van de definitieve variant HOV-NET Zuid-Holland Noord door Gedeputeerde 
Staten in Zuid-Holland is de verwachting dat de te lage frequentie en te beperkte treincapaciteit tussen Woerden en Leiden 
in 2020 zal zijn verholpen. 
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Per deelgebied wordt een kwalitatieve analyse van de problemen gegeven, vervolgens wordt de 
problematiek geconcretiseerd met gegevens uit het gebruikte verkeersmodel20


 
.  


4.3 Beperkte ruimte in binnenstad en bereikbaarheid binnenstad en Uithof onder druk  
De busbaan en fietsverbinding tussen de OVT  en De Uithof doorkruisen de historische binnenstad 
van Utrecht en verbinden het westen van de stad (waaronder Leidsche Rijn) met De Uithof, Zeist en 
De Bilt aan de oostkant van de stad. De beperkte ruimte op deze binnenstadsas is een groot 
probleem voor de bereikbaarheid, maar ook voor de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad en 
daarmee ook voor de aantrekkelijkheid van Utrecht als vestigingsplaats voor bedrijven. 
 


 
Figuur 12: De Utrechtse binnenstadsas 
 
Groei Uithof 
De Uithof groeit aanzienlijk door de concentratie van meer onderwijsvoorzieningen op het USP (8000 
extra studenten vanaf 2015), de autonome groei van het aantal studenten tot 2030 (volgens het CBS 
gemiddeld 36% voor heel Nederland, maar dit percentage ligt in Utrecht waarschijnlijk hoger) en de 
groei van de werkgelegenheid in de topsector life sciences met in totaal enkele duizenden extra 
arbeidsplaatsen tot 2030. Voorbeelden van de groei van het aantal arbeidsplaatsen op de korte 
termijn zijn de komst van het RIVM per 2017 met 1500 arbeidsplaatsen en de komst van Danone per 
2015 met 400 arbeidsplaatsen. De mobiliteitsgroei die met deze groei gepaard gaat, zal gefaciliteerd 
moeten worden met meer fiets- en OV-gebruik, omdat het aantal parkeerplaatsen in het 
bestemmingsplan van De Uithof is bevroren. Het totale OV-gebruik van en naar De Uithof groeit in de 
periode 2010-2020 met 70-80% en daarna nog eens met 10-20% (van de OVT van en naar de Uithof 
met de Uithoflijn)21


 


. In de periode 2018-2030 wordt de enorme groei van het OV-gebruik van en naar 
De Uithof met name opgevangen door de Uithoflijn (de tramverbinding tussen Utrecht CS en De 
Uithof om de oostkant van het centrum heen). Rond 2030 bereikt deze lijn echter zijn maximale 
capaciteit met twintig gekoppelde, 75m lange trams per uur per richting. Nog langere trams is fysiek 
niet mogelijk en in hogere frequenties rijden evenmin vanwege de gelijkvloerse kruisingen met het 
autoverkeer en de exploitatieve beperkingen. 


                                                 
20 Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU), versie 2.31, gebaseerd op het GE-scenario 
21 Bestuur Regio Utrecht december 2010: MKBA Uithoflijn 
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 Stationsgebied Utrecht      De Uithof 


 
Figuur 13: Kengetallen als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen De Uithof en stationsgebied Utrecht 
 
Ontwikkelingen stationsgebied 
Zoals in paragraaf 2.3 al is geschetst, vinden er ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen plaats in het 
stationsgebied. Er komen ruim 2.000 woningen, circa 200.000m2 kantooroppervlak en 40.000m2 
winkeloppervlak bij en verder horeca, cultuur en amusementsvoorzieningen. In figuur 13 is 
weergegeven wat dit betekent voor het aantal werknemers en bewoners van het gebied. Dit leidt tot 
een forse extra reizigersgroei en dat is in de reizigersprognoses te zien (figuur 14). 
 


 
Figuur 14: Reizigersprognoses van en naar het stationsgebied (2010=100) 
 
In de gemaakte prognoses is uitgegaan van het hoge GE-scenario en is geen rekening gehouden met 
de huidige crisis, waardoor de mobiliteitsgroei momenteel achterblijft. Hierdoor kan er sprake zijn 
van een overschatting van de reizigersgroei. Er is echter ook geen rekening gehouden met Het 
Nieuwe Werken, terwijl het effect daarvan is dat het aantal verplaatsingen rondom het Utrechtse 
stationsgebied als centrale nationale ontmoetingsplek sterk toeneemt. Evenmin is rekening 
gehouden met de effecten van de maatregelen van de gemeente Utrecht om het autoverkeer in de 
binnenstad terug te brengen, waardoor OV- en fietsgebruik sneller zullen groeien. Desalniettemin 
zijn de prognoses veelzeggend: een groei van de vraag naar regionaal OV die verviervoudigt, het 
aantal fietsers naar het stationsgebied dat verdrievoudigt en een zeer forse groei van het 
autoverkeer en van de aantallen in- en uitstappende treinreizigers. De verwachte ontwikkeling van 
de automobiliteit in heel Nederland valt erbij in het niet. Ook als de daadwerkelijke ontwikkelingen 
minder fors blijken te zijn dan in deze prognoses is er nog sprake van een extreme ontwikkeling en 
dat in een gebied dat nu al overbelast is. 
 
Er zijn drie belangrijke vervoersstromen die van de binnenstadsas gebruik maken: bussen en 
fietsverkeer tussen Utrecht CS en de oostkant van Utrecht, bewoners en bezoekers van de oostelijke 
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binnenstad per auto (ook al wordt dit sterk ontmoedigd) en expeditieverkeer voor de binnenstad 
(voornamelijk laad- en en losverkeer voor de aanwezige winkels). De combinatie van deze 
aanzienlijke vervoersstromen leidt in de huidige situatie tot grote hinder en flinke vertragingen. Zo 
treedt er op willekeurige tijden (dus niet alleen in de spits) minutenlange vertraging op voor auto- en 
busverkeer. Fietsers rijden verder massaal door rood en zouden ze dit niet doen, dan ontstaan lange 
fietsfiles. Laden en lossen vindt plaats op de (bus)rijbaan en/of het fietspad, waardoor fietsers, auto’s 
en bussen moeten uitwijken op de andere weghelft of op elkaars weggedeelte. Daarnaast zitten deze 
enorme stroom aan fietsers, bussen en auto’s en het kruisende verkeer dat bestaat uit winkelend 
publiek, fietsers en automobilisten elkaar in de weg. In de toekomst zal dit probleem alleen maar 
verder toenemen, blijkt ook uit figuur 15. 
 


Modaliteit 2012 2020 2030 Bijzonderheden 
Aantal fietsers22 2300  2900 3600 per uur per drukste richting 
Aantal bussen23 67  84 92 per uur per drukste richting 
Aantal auto’s24 350  350 350 per uur in één richting 
Figuur 15:  Intensiteiten op de binnenstadsas op doorsnede Nobelstraat  
 
Dit alles leidt tot ernstige verkeershinder, geluidshinder, onveilige situaties en tast bovendien de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de historische binnenstad aan: een belangrijk economisch 
kerngebied met een hoge dichtheid aan winkels, zakelijke ontmoetingsplaatsen en monumenten. 
Terwijl er bij veel snelwegen en spoorlijnen met capaciteitsproblemen ruimte beschikbaar is voor 
capaciteitsuitbreidingen, neemt in de stad de ruimte voor voetgangers, fietsers, OV-reizigers en 
automobilisten nauwelijks toe. Dit komt niet alleen door de beperkt beschikbare fysieke ruimte in de 
binnenstad, maar ook door het grote aantal kruisingen waar de verschillende modaliteiten op elkaar 
moeten wachten. Waar in Rotterdam, Amsterdam en in mindere mate Den Haag oplossingen zijn 
gezocht in ongelijkvloerse kruisingen en nog zwaardere ingrepen (onder andere metrolijnen en 
tramtunnels), ontbreekt hiervoor op kruisingen van de binnenstadsas in de historische binnenstad 
van Utrecht de fysieke ruimte. 
 
Concretisering van de problematiek 
De kern van het probleem is dus het chronische gebrek aan ruimte voor auto's (waaronder 
vrachtauto’s), bussen, fietsen en voetgangers in de Utrechtse binnenstad. Een kijkje op de drukke 
plekken in de stad zegt wat dit betreft veel meer dan een beschrijving of kwantitatieve analyses.  


 
Figuur 16: Ruimtegebrek op binnenstadsas 


                                                 
22 De groei van het aantal fietsers is gelijk verondersteld aan de groei van het aantal  in- en uitstappende treinreizigers. 
Gelet op de prognoses in figuur 14 zou de groei van het aantal fietsers ook (veel) hoger kunnen zijn.  
23 De groei van het aantal bussen is veel lager dan de groei van het aantal OV-reizigers van en naar het stationsgebied, zie 
figuur 14. Deels is dit te verklaren door de Uithoflijn en de inzet van bussen met een grotere capaciteit (tot 50%). Deze 
mogelijkheden zijn echter eindig. Gelet op de forse groei van het aantal busreizigers is ook hier vermoedelijk sprake van een 
onderschatting van het aantal bussen in 2020 en zeker in 2030. 
24 Bij ongewijzigd beleid van de gemeente Utrecht is ook hier sprake van een forse onderschatting omdat de vraag naar 
automobiliteit in het gebied fors groeit. Dit is voor de gemeente onwenselijk, waardoor het aantal auto’s gelijk is 
verondersteld. Het constant houden van de automobiliteit zal leiden tot een verdere toename van de groei van de andere 
modaliteiten, wat nog niet in de berekeningen is opgenomen. 
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Gegeven de (voorzichtige) verwachting dat de drukte in de binnenstad voor wat betreft fietsers nog 
met 25% toeneemt tussen 2010 en 2020 en met 50% tot 2030, terwijl de toename van het aantal 
auto’s en bussen 10% tot 2020 en 15% tot 2030 bedraagt, bieden de geplande verbeteringen slechts 
tijdelijk soelaas. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de bereikbaarheid van de binnenstad en De 
Uithof, maar ook de leefbaarheid in de binnenstad sterk onder druk komt te staan. Hoewel de 
problematiek zich het beste met beelden laat uitleggen, worden de problemen hieronder ook met 
diverse kwantitatieve analyses inzichtelijk gemaakt. 
 
Bus 
Er is een analyse gemaakt van de capaciteit en de intensiteit van de belangrijkste busroutes in de 
binnenstad in 2012, 2020 en 2030, waarbij de ontwikkeling van het aantal bussen, zoals eerder 
opgemerkt, aan de voorzichtige kant is (figuur 17). In deze analyse is de capaciteit van de busroutes 
(hoeveel bussen kan de route per tijdseenheid aan?) afgezet tegen de intensiteit (hoeveel bussen 
rijden er?). Een Intensiteit/Capaciteit (I/C)-verhouding van 0,8 is nog net acceptabel, hoewel kleine 
vertragingen dan al grote gevolgen hebben voor de overige dienstregeling. Bij een I/C-verhouding 
boven de 0,8 ontstaan onacceptabele vertragingen.  Figuur 17 laat zien dat er in 2012 al een 
probleem is op de binnenstadsas en dat er op een aantal andere routes problemen zullen ontstaan. 
De Uithoflijn leidt tot een betere I/C-verhouding in 2020, maar met name op de binnenstadsas 
bestaat dan al een onmogelijke situatie. In 2030 is op alle belangrijkste busroutes en op de Uithoflijn 
sprake van een capaciteitstekort. Hierbij is al rekening gehouden met meer propvolle bussen op 
drukke lijnen en evenveel, maar vollere bussen op minder drukke lijnen. 
 
Corridor I/C 2012 I/C 2020 I/C 2030 
Binnenstadsas 1,3 1,7 1,8 
Uithoflijn  0,8 1,0 
Zuidradiaal 0,3 0,9 1,0 
Figuur 17: Intensiteit/capaciteitsverhouding van drie busroutes 
 
Genoemde capaciteitsproblemen vertalen zich in minder veilige, minder betrouwbare (langer 
wachten op de bus), minder snelle (langer wachten in de bus) en minder comfortabele busritten. 
Betrouwbaarheid en veiligheid zijn voor OV-reizigers belangrijke randvoorwaarden bij de 
vervoerskeuze en bepalen samen met de andere criteria uit de klantwensenpiramide de kwaliteit van 
de reis en daarmee de tevredenheid van de reiziger. Los van deze criteria zijn aan een 
onbetrouwbare dienstregeling ook extra exploitatiekosten verbonden. Zo staan bussen uit de 
concessie van BRU nu al zo’n 20% van de tijd onnodig stil. De afnemende betrouwbaarheid van 
bussen over bovenstaande routes heeft ook consequenties voor de capaciteitsbenutting van de OVT, 
maar daarover meer in paragraaf 4.4. 
Fiets 
Ook voor fietsers ontstaat een onmogelijke situatie. Ter illustratie is voor drie fietskruisingen een 
analyse gemaakt van de verhouding tussen de capaciteit van deze kruisingen en het aantal fietsers25


                                                 
25 Waarbij de groei van het aantal fietsers zeer voorzichtig is ingeschat, zoals eerder al is aangegeven. 


. 
Bij onderstaande kruisingen bestaat op dit moment al een chronisch capaciteitstekort. Dankzij het 
grote aantal fietsers dat door rood rijdt, valt de fietsfile nog mee. Het komt echter al regelmatig voor 
dat fietsers één of twee keer een groen licht moeten afwachten voordat ze met groen licht kunnen 
doorrijden. In de toekomst wordt deze situatie onhoudbaar, vanwege het toenemende fietsverkeer 
op de drukke corridors naar de OVT (voor- en natransport van de trein) en naar De Uithof (als gevolg 
van de ruimtelijke ontwikkelingen daar). Omdat er niet meer ruimte kan worden gecreëerd voor de 
fiets en de aantallen bussen en trams ook toenemen, neemt de druk op de kruisingen toe. Hierdoor 
wordt door rood rijden steeds moeilijker en gevaarlijker. Dit zal, nog meer dan nu, leiden tot 
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ontwijkgedrag van fietsers, waardoor de drukte in de binnenstad in bijvoorbeeld voetgangersgebied 
fors zal toenemen. De leefbaarheid komt hiermee verder onder druk te staan. 
 
Bij de oversteek van fietsers vanaf het Vredenburg over de Catharijnesingel heen naar het 
Smakkelaarsveld, kruisen de fietsers het auto- en expeditieverkeer van en naar Hoog Catharijne. De 
gemeente heeft als beleid om het autoverkeer niet te laten groeien (meer bestemmingsverkeer gaat 
ten koste van doorgaand verkeer), maar het aantal fietsers op deze hoofdroute groeit sterk (figuur 
18). 
 
Fietsoversteek Catharijnesingel 2012 2020 2030 
Aantal fietsers per cyclus26 80  102 126 
Capaciteit kruising per cyclus (geteld) 50 50 50 
IC-waarde kruising 1,6 2,0 2,5 
Figuur 18: Ontwikkeling aantal fietsers en capaciteit fietsoversteek Catharijnesingel, tellingen 2012 
 
Het is duidelijk dat dit geen houdbare situatie is: al in 2020 kan in de spits meer dan de helft van de 
fietsers deze kruising niet zonder problemen passeren vanwege capaciteitsproblemen. Aanpassen 
van de verkeerslichten kan wat ruimte bieden, maar de marges zijn klein omdat het ook op de weg 
heel druk is. Als er niets gebeurt en fietsers rijden niet door rood, ontstaat een kilometerslange 
wachtrij voor het verkeerslicht, die pas lang na de spits is opgelost.  
 
Bij het Westplein kruist de fietsersstroom nu de tram, enkele buslijnen, maar vooral het autoverkeer 
van de A2 en A12 naar de binnenstad en de andere kant van Utrecht. De trams en bussen zijn er in 
2020 niet meer en het autoverkeer zal niet veel meer toenemen door ontmoediging van het 
doorgaande verkeer (knip Paardeveld uit het Actieplan Luchtkwaliteit), maar het aantal fietsers zal 
nog sterk toenemen door de groei van Leidsche Rijn (figuur 19). Hoewel deze situatie minder ernstig 
is dan bij de fietsoversteek van de Catharijnesingel kan hier in 2030 in de spits ook bijna de helft van 
de fietsers de kruising niet oversteken, met soortgelijke gevolgen als bij de Catharijnesingel. 
 
Fietsoversteek Westplein 2012 2020 2030 
Aantal fietsers per cyclus27 50  64 78 
Capaciteit kruising per cyclus (geteld) 50 50 50 
IC-waarde kruising 1,0 1,3 1,6 
Figuur 19: Ontwikkeling aantal fietsers en capaciteit fietsoversteek Westplein, tellingen 2012 
 
Bij het Lucasbolwerk kruist het fietsverkeer vanuit onder andere de binnenstad en het westen van de 
stad met auto’s, fietsers en afslaande bussen langs de singel. Het fietsverkeer tussen de westkant en 
oostkant van de stad gaat verder toenemen als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen op De 
Uithof, de groei van het aantal treinreizigers en het feit dat de fiets steeds interessanter wordt ten 
opzichte voor de auto voor ritten binnen de stad. Dit alles terwijl het aantal bussen niet afneemt. 
Deze situatie (figuur 20) is vergelijkbaar met de oversteek bij de Catharijnesingel en heeft dan ook 
vergelijkbare consequenties. 
Fietsoversteek Lucasbolwerk 2012 2020 2030 
Aantal fietsers per cyclus28 70  89 109 
Capaciteit kruising per cyclus (geteld) 50 50 50 
IC-waarde kruising 1,4 1,8 2,2 
Figuur 20: Ontwikkeling aantal fietsers en capaciteit fietsoversteek Lucasbolwerk, tellingen 2012 


                                                 
26 De groei van het aantal fietsers is gelijk verondersteld aan de groei van het aantal  in- en uitstappende treinreizigers. 
Gelet op de prognoses in figuur 14 zou de groei van het aantal fietsers ook (veel) hoger kunnen zijn. 
27 Idem 
28 Idem 
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Voor voetgangers zijn geen berekeningen gemaakt, maar duidelijk is dat de oversteekbaarheid van 
de bus- en fietsroutes nog slechter wordt. Bovendien neemt het aantal voetgangers door de groei 
van de bevolking en de toenemende dichtheid aan activiteiten in het centrum van de stad verder toe, 
waardoor de toch al erg drukke binnenstad nog drukker wordt. 
 
4.4 De capaciteit van de OVT en het stationsgebied 
Utrecht huisvest als hét nationale OV-knooppunt het grootste trein- en busstation van Nederland. 
Utrecht CS verwerkt meer dan 500 bussen en trams per spitsuur en 270.000 trein-, tram- en 
busreizigers per dag. Het totale aantal in-, uit- en overstappers bij de trein bedraagt ruim 230.000 per 
dag. Het stationsgebied in Utrecht wordt herontwikkeld waardoor het aantal bewoners, werknemers 
en bezoekers (winkelend publiek of bezoekers van horeca, cultuur- en amusementsvoorzieningen) 
extra toeneemt.  
 
Binnen het Masterplan Stationsgebied is onder randvoorwaarden29


 


 een ontwerp van de OVT 
gemaakt. Dit ontwerp is in 2005 vastgesteld door het Rijk en de gemeente en omvat één gebouw 
voor de integrale afhandeling van trein, tram en bus met een forse uitbreiding van de capaciteit. Dat 
is ook nodig: het huidige Utrecht CS verwerkt dagelijks nu al zo’n 270.000 reizigers, terwijl veel 
minder capaciteit beschikbaar is (figuur 21). Er bestaat momenteel dan ook een groot 
capaciteitsprobleem dat zich uit in een te drukke stationshal en overbelaste haltes nabij Utrecht CS. 
Dit ondanks heropening van het busstation aan het Jaarbeursplein, het extra treinperron en de vele 
tijdelijke fietsenstallingen die de afgelopen tijd zijn gerealiseerd.  


 
Figuur 21: Reizigerscapaciteit en reizigersaantallen terminals Schiphol, Amsterdam en Utrecht 
 
Het totale aantal reizigers dat in 2020 van de OVT gebruik zal maken, bedraagt 370.000 per dag. Uit 
figuur 21 blijkt dat Utrecht CS nu al meer reizigers verwerkt dan Schiphol en Amsterdam CS. Dat 
verschil is in 2020 nog een stuk groter. Na 2020 loopt dat verschil verder op, omdat het aantal 
reizigers van Utrecht CS dan als enige van de drie terminals nog hard doorgroeit tot zo’n 465.000 
reizigers per dag in 203030


                                                 
29 De OVT moet in 2020 geschikt zijn voor het vervoer van 360.000 passagiers per dag (ca. 100 miljoen reizigers per jaar) en 
een toekomstvaste oplossing bieden tot minimaal 2030 


. Het gebruik van het regionaal OV groeit tot 2020 met zo’n 70%. Deze 
groei ligt ruim twee keer zo hoog als de 32% waarmee destijds in het Programma van Eisen van de 
OVT rekening is gehouden. Hierdoor zou het aantal benodigde bussen ten opzichte van 2000 met 
zo’n 35% groeien. Hoewel vertramming van de Uithoflijn (vervanging van vele bussen door een 
beperkter aantal trams) dit capaciteitsprobleem halveert, is er in 2020 dus al sprake van een 
capaciteitsprobleem voor het regionaal OV in de OVT. Dit probleem verergert na 2020 aanzienlijk als 


30 ProRail: Programma van Eisen OVT Utrecht en Amsterdam; Schiphol: Traffic Review 2011 en Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 
Schiphol 2015  
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het aantal bussen rondom de OVT verder doorgroeit met name als gevolg van eerder beschreven 
groeiende mobiliteitsbehoefte in de regio. De NMCA toont dan ook aan dat er ook na vertramming 
van de Uithoflijn nog structurele capaciteitsproblemen op de as van Utrecht CS naar De Uithof 
bestaan. 
 
Er zijn diverse verklaringen voor de aanzienlijke reizigersgroei van de OVT. Zo groeit het aantal 
reizigers over het spoor nu al aanzienlijk, maar neemt die groei door het Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer sterk toe, omdat vanaf 2020 zo’n 50% meer treinen van, naar en via Utrecht gaan 
rijden met als gevolg 60-70% meer treinreizigers. Ook het Actieplan Groei op het Spoor, het 
programma Beter Benutten en het Project Reistijdverbetering zorgen voor een extra groei van het 
aantal treinreizigers als gevolg van verbeterd voor- en natransport, extra fietsenstallingen, P+R-
terreinen en betere informatievoorziening. Een aanzienlijk deel van deze treinreizigers stapt op 
Utrecht CS over op het regionaal OV of gebruikt dit regionaal OV als voortransport voor een reis per 
trein: 40% van de OV-reizigers maakt gebruik van de combinatie trein-tram of trein-bus (en vice 
versa). Zo’n 30% van de bus- en tramreizigers reist via het busstation zonder gebruik te maken van de 
trein. De reizigersaantallen van het regionaal OV zullen de komende jaren sneller stijgen dan waar bij 
het ontwerp van de OVT is uitgegaan. Niet alleen door projecten die tot verbeteringen voor de 
reiziger leiden, maar ook door de eerder genoemde forse demografische en mobiliteitsgroei in de 
regio en de gebiedsontwikkeling rond het station. Dit legt extra druk op de capaciteit die binnen de 
OVT beschikbaar is voor het regionaal OV.  
 
Samengevat:  
• De capaciteit van de hal van de OVT is in 2020 voldoende voor het aantal gebruikers, maar er zijn 


andere capaciteitsdimensies die wel knellen, zoals de capaciteit van de bushaltes en de 
fietsparkeerplekken bij de terminal. 


• De capaciteit voor het regionaal OV binnen de OVT is in 2020 reeds onvoldoende en zal in 2030 
volstrekt onvoldoende zijn. 


• Het knelt bij de OVT bij de overgang van de ruggengraat (spoor) naar de visgraat (regionaal OV). 
 
Concretisering van de problematiek 
De kern van het probleem is dus de drukte in en rond de OVT. Om een beeld te geven van de situatie 
in 2020 en 2030 is gekeken naar verschillende soorten capaciteit rond de OVT. De capaciteit van de 
hal in 2020 volstaat voor het aantal gebruikers, maar er zijn andere capaciteitsdimensies die meer 
knellen.  
 
Capaciteit busterminal en bushaltes 
Uit analyse van de benodigde en beschikbare bushalteerslots (de tijd die een bus een halteplek bezet 
houdt voor uitstappen, instappen, maar vooral om onregelmatigheden in de dienstregeling op te 
vangen) blijkt dat er in 2012 een bezettingsgraad is van 80% in de spits (figuur 22). Dit wordt gezien 
als een maximale bezetting, omdat de restcapaciteit nodig is om piekmomenten binnen een spitsuur 
en bijzonder verstoringen op te kunnen vangen. In 2020 stijgt deze bezettingsgraad boven de 100%: 
er zijn dan 20% meer halteplaatsen nodig dan er beschikbaar zijn. In 2030 is dit opgelopen tot een 
tekort van 40%. Dit betekent dat in 2020 bij een 100% bezetting van alle bussen (wat niet realistisch 
is, er zullen zeker verschillen tussen de diverse lijnen zijn), 17% van de reizigers die in een bus wil 
stappen, niet mee kan. Bij de volgende bus is dit dan 34% (want de 17% van de eerste bus moeten 
ook mee), bij die daarna 51%, etc. Zo ontstaan er grote vertragingen, grote mensenmassa’s en een 
volstrekt onwenselijke situatie. 
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Criterium 2012 2020 2030 
Beschikbaar aantal bushaltes 42 27 27 
85-percentiel halteertijd 6 6 6 
Slot 8 8 8 
Aantal vertrekken31 293  254 305 
Idem, excl. lijn 11/211 en 12 252 236 287 
Benodigd aantal bushaltes excl. lijn 11/211 en 12 34 31 38 
I/C-waarde busstation 0,8 1,2 1,4 
Figuur 22: De intensiteit/capaciteitswaarde busstation OV-terminal 
 
Capaciteit fietsparkeren 
Bij het fietsparkeren ontstaan na 2020 ook diverse knelpunten. Er wordt momenteel hard gewerkt 
aan het realiseren van 22.000 fietsparkeerplekken, zodat de huidige situatie met alle verkeerd 
gestalde fietsen in de stationsomgeving wordt opgelost. De huidige bezettingsgraad is namelijk 1,2 
en dat betekent dat er 2.000 fietsen niet in de rekken kunnen worden geparkeerd. In 2020 is de 
verwachte bezettingsgraad 0,9. Dit is al een zeer hoge bezettingsgraad, omdat fietsers vanuit 
verschillende richtingen naar het station komen en de vraag zowel naar tijd als naar locatie pieken zal 
kennen. De benodigde tijd om een vrije fietsplek te vinden zal bovendien groot zijn. De berekeningen 
laten echter zien dat de bezettingsgraad tot 2030 zal toenemen tot rond de 1,1. Dat betekent dat het 
absolute probleem groter is dan op dit moment, omdat er dan 2.500 fietsen niet in de rekken kunnen 
worden geparkeerd, nog 500 meer dan nu het geval is (figuur 23). 
 
Eenheid 2012 2020 2030 
In-/uitstappers trein 160.000 220.00032 280.000  
Fietsenstallingen 12.000 22.000 22.000 
Fietsen33 14.000  19.250 24.500 
Bezetting 1,2 0,9 1,1 
Figuur 23: Capaciteit van het fietsparkeren 
 
4.5 Amersfoort 
Amersfoort streeft naar een doelmatig mobiliteitssysteem om de bereikbaarheid in en van 
Amersfoort voor alle vervoerswijzen te waarborgen. Bij het waarborgen van de bereikbaarheid in 
Amersfoort en de omliggende regio is er met name aandacht voor het terugdringen van doorgaand 
verkeer en sluipverkeer. Ook het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid en het 
beperken van de overlast van verkeer is een doelstelling. Om een balans te vinden tussen 
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, mobiliteit en ruimte zijn alle 
modaliteiten van belang. Binnen de ruimtelijke structuur van Amersfoort is echter differentiatie 
mogelijk: zo zijn werkgebieden bij de stations voornamelijk gebaat bij goede treinbediening en 
hebben diverse woongebieden vanwege het hoge autobezit baat bij een goede auto-ontsluiting. Het 
regionaal OV in de regio Amersfoort kent momenteel geen capaciteitsproblemen en die worden ook 
niet verwacht in 2020 of daarna. Reden hiervoor is dat tot 2020 hard wordt gewerkt aan de 


                                                 
31  De groei van het aantal bussen is veel lager dan de groei van het aantal OV reizigers van en naar het stationsgebied, zie 
ook paragraaf 4.3. Deels is dit te verklaren door de Uithoflijn en de inzet van bussen met een grotere capaciteit (tot 50%). 
Maar deze mogelijkheden zijn eindig. Gelet op de forse groei van het aantal busreizigers is er daarom vermoedelijk sprake 
van een onderschatting van het aantal vertrekkende bussen in 2020 en zeker in 2030. De geschetste problematiek zou in 
werkelijkheid dan ook nog veel ernstiger kunnen zijn. 
32 Dit zijn de prognoses van ProRail, waar de effecten van PHS nog niet in zijn meegenomen. De kans is groot dat, ondanks 
de crisis, het aantal van 220.000 in/uitstappers al eerder dan 2020 zal worden gehaald, zo blijkt ook uit berekeningen die 
door de regio zijn uitgevoerd. De prognoses voor 2030 komen wel globaal overeen. 
33  De procentuele groei van het aantal fietsers is gelijk verondersteld aan de groei van het aantal  in- en uitstappende 
treinreizigers. Gelet op de prognoses in figuur 14 zou de groei in het aantal fietsers ook (veel) hoger kunnen zijn, waardoor 
de problematiek veel ernstiger is dan hier beschreven. 
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autobereikbaarheid van de regio, waarvan ook de doorstroming van het regionaal OV profiteert. De 
bestemmingen in Amersfoort die bij een treinstation liggen, zijn prima per OV bereikbaar, de 
bestemmingen verder weg van stations zijn per OV over het algemeen zeer matig bereikbaar. 
Mogelijke verbeteringen hierbij en het effect daarvan worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 
 
4.6 Food Valley 
In de Food Valley spelen op dit moment geen capaciteitsproblemen voor het OV en die worden ook 
niet voorzien in 2020 of daarna. De specialistische bestemming van de Universiteit Wageningen net 
buiten de Utrechtse regio en de gerelateerde bedrijvigheid op het gebied van onder andere 
voedselproductie, gezondheid en leefomgeving in onder andere Veenendaal en Rhenen vormen wel 
een belangrijk aandachtspunt. Uit de analyse blijkt dat er diverse OV-verbeteringen mogelijk zijn die 
tot een significante verbetering van de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied leiden 
en het aantal OV-reizigers sterk kunnen laten groeien. Net als bij De Uithof is de ligging van de 
campus van de Universiteit Wageningen ongunstig, vooral vanwege de grote afstand tot een station. 
Dit legt een grote druk op het pendelvervoer tussen station Ede-Wageningen en de campus. De 
kwaliteit van deze verbinding is een aandachtspunt (doorstroming en reistijd). Andere belangrijke 
verbindingen in de Food Valley ontbreken, zoals directe verbindingen tussen Veenendaal centrum en 
Ede, tussen Veenendaal en Wageningen en tussen Veenendaal en Barneveld. De reistijd per OV is 
vanwege overstappen en omwegen in verhouding tot de auto erg lang. Ook hier liggen dus kansen 
waarop in het volgende hoofdstuk nader wordt ingegaan. 
 
Tot slot ontstaan in de toekomst mogelijk capaciteitsknelpunten op het spoor tussen Amersfoort en 
Food Valley (de Valleilijn, onderdeel van de concessie van de provincie Gelderland). Daar deze lijn 
grotendeels buiten de provinciegrens en daarmee het studiegebied ligt, is dit knelpunt in dit 
onderzoek niet meegenomen.  
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5. Oplossingsrichtingen, effecten en vervolgproces  


In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de oplossingsrichtingen en de effecten daarvan 
beschreven. Afsluitend wordt de urgentie van vervolgonderzoek naar deze oplossingsrichtingen 
besproken. 
 
5.1 Oplossingsrichtingen 
De in het vorige hoofdstuk geanalyseerde knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en 
leefbaarheid lopen sterk uiteen. Op locaties waar de leefbaarheid en bereikbaarheid nu al onder druk 
staan, zal dit probleem in de toekomst verergeren. Dit is een logisch gevolg van de aanhoudende 
mobiliteitsgroei op de nu al drukke verbindingen waaromheen geen extra fysieke ruimte beschikbaar 
komt. Dit probleem raakt niet alleen de reizigers op deze verbindingen, maar ook de gebruikers van 
de openbare ruimte rondom deze verbindingen. De grootste van deze knelpunten zitten in het 
stationsgebied en de binnenstad van Utrecht. Op een wat hoger schaalniveau (binnen de provincie 
en op verbindingen tussen de provincie en andere regio’s) zijn ruimtegebrek en aantasting van de 
leefbaarheid een minder groot probleem; daar zit het knelpunt voornamelijk in het feit dat de OV-
bereikbaarheid onvoldoende is door relatief trage spoor- en busverbindingen. Hoewel de knelpunten 
sterk van elkaar verschillen, kunnen bepaalde oplossingsrichtingen bijdragen aan het oplossen van de 
verschillende soorten knelpunten.  
 
Het benodigde pakket aan oplossingsrichtingen bestaat uit: 
1. Het ontwikkelen van lightrail op de drukste OV-assen van en naar de OVT 
2. Het verbeteren van de doorstroming van het regionaal OV in stedelijk gebied 
3. Het versterken en versnellen van tangenten op verschillende schaalniveaus 
4. Het versterken van knooppunten:  aantrekkelijke overstappunten tussen mobiliteitssystemen 


(trein, tram, bus, auto en fiets) in een omgeving met een hoge ruimtelijke concentratie 
5. Verdere integratie van landelijk en regionaal OV 


 
Investeren in het spoorwegennet is ook een belangrijke oplossingsrichting. Uit de analyse blijkt dat 
de verknoping van de bustangenten met de Randstadspoorstations succesvol kan zijn. De 
reismogelijkheden van en naar De Uithof verbeteren, wat te zien is in een toename van 10-20% van 
het aantal treinreizigers op de Randstadspoorcorridors van Utrecht naar Amersfoort en Hilversum. 
De OVT wordt hierdoor ontlast en dit effect zou nog veel groter kunnen zijn indien deze 
overstapstations ook door intercity’s zouden worden bediend. Ook interregionale reizigers kunnen 
dan gebruik maken van de tangenten, met een veel grotere ontlasting van de OVT tot gevolg. Deze 
oplossingsrichting met intercitystations vergt echter grote investeringen en een bepaalde omvang 
van vervoersstromen die nu nog onvoldoende is. Een veel kosteneffectievere oplossing zou een 
spoorlijn door of langs De Uithof kunnen zijn. Hierdoor kunnen Randstadspoortreinen én intercity’s 
direct in De Uithof halteren zonder een overstap op bus of tram. Deze oplossingsrichtingen zijn in dit 
onderzoek echter niet verder uitgewerkt, omdat het huidige economische klimaat om 
oplossingsrichtingen vraagt die minder grote investeringen vergen.  
 
Hieronder wordt kort op elk van de bovenstaande vijf oplossingsrichtingen ingegaan. 
 
1. Lightrail op de drukste OV-assen van en naar de OVT 
Bij doorzettende groei van De Uithof is rond 2030 een tweede tramcorridor naar De Uithof nodig 
vanaf de OVT34


                                                 
34 Het vergroten van de frequentie van de bussen is geen optie is uit de MKBA van de Uithoflijn al gebleken 


. De huidige route van buslijn 11 over de binnenstadsas ligt hierbij voor de hand, 
omdat de huidige HOV-busbaan zodanig ontworpen is dat deze in de toekomst kan worden 
vertramd. Vertramming van de binnenstadsas is echter kort na 2020 al gewenst om diverse andere 
problemen op te lossen. De binnenstadsas kent immers nu al een zware overbelasting die de 
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komende jaren verder zal toenemen. Door bussen te vervangen door trams kan binnen het OV 
worden bijgedragen aan het oplossen van deze problemen. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de 
binnenstad vergroot door een hogere betrouwbaarheid en een toename van de capaciteit, terwijl 
minder hinder optreedt voor de omgeving vanwege de lagere frequenties. Vertramming van de 
binnenstadsas betekent niet alleen het vertrammen van lijn 11 (de drukste buslijn), maar ook het 
aantakken van regionale buslijnen op de tram en het omleiden van lokale buslijnen via een andere 
route. Hierdoor wordt in veel gevallen een overstap gecreëerd, die gecompenseerd moet worden 
door een snellere en betrouwbare reismogelijkheid met de tram. Deze vertramming is echter alleen 
mogelijk als ook auto- en fietsverkeer beter worden georganiseerd. Daarnaast is aan de westkant van 
het station een snellere route van de bestaande sneltram (SUNIJ-lijn) over de Europalaan en 
Vondellaan noodzakelijk om de vervoerspotentie tussen Nieuwegein en Utrecht in het tramsysteem 
te bundelen. De huidige sneltram is onvoldoende concurrerend omdat er concurrerende parallelle 
buslijnen zijn die sneller zijn. Deze buslijnen bieden echter onvoldoende capaciteit. Deze snellere 
route kan mogelijk ook het kantorenpark Papendorp voorzien van een hoogwaardige OV-ontsluiting 
per tram en daaraan bestaat grote behoefte. 
 
2. Verbetering van de doorstroming van regionaal OV in stedelijk gebied 
Het verbeteren van de doorstroming omvat een palet aan verschillende maatregelen, waarvan de 
belangrijkste zijn: 
1. Versterking van de handhaving op onder andere foutparkeerders en foutstallers, ‘onwettig’ 


autoverkeer en overschrijding van laad- en lostijden van winkels. Dit is een basisvoorwaarde, 
want zonder handhaving hebben andere maatregelen veel minder effect.  


2. Intensivering van vraagbeïnvloeding bij bewoners, werknemers en recreatief publiek gericht op 
buiten de spits reizen en de vervoerswijzekeuze. Zaken als Het Nieuwe Werken, spreiding van 
collegetijden, digitale colleges, het hanteren van brede spitsen en tariefdifferentiatie spelen 
hierbij een rol. 


3. Optimalisering van de infrastructuurcapaciteit en de betrouwbaarheid daarvan: een op de 
mobiliteitskeuzes gebaseerde zonering in de stad, een ruimtelijke inrichting die aansluit bij en 
ontworpen is op de beleving en het gedrag van de gebruiker, differentiatie in het parkeerbeleid 
die hierop aansluit, ruime stallingsvoorzieningen voor fietsers, op snelheid en comfort ingerichte 
'snelfietsroutes' tussen de stedelijke en regionale kerngebieden en de verdeelring inrichten op 
uitsluitend lokaal autoverkeer, zodat autoverkeer van buiten de stad wordt ontmoedigd35


4. Beter verkeersmanagement door VRI’s (verkeerslichten) beter af te stellen en soms te 
verwijderen, de circulatie en routering van modaliteiten aan te passen (links- en 
rechtsafverboden voor de auto, herordening van de rijbanen, extra ruimte voor laden en lossen 
realiseren in zijstraten of op de stoep) en betere afstemming van aankomst en vertrek van 
bussen om de haltecapaciteit optimaal te benutten. 


. 


5. Grotere infrastructurele maatregelen: het aanleggen van een vrije busbaan zonder ander verkeer 
en de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen. Extra HOV-banen en/of ongelijkvloerse kruisingen 
zijn alleen mogelijk (en nodig) op en buiten de verdeelring van Utrecht. Daarbinnen liggen al 
HOV-banen en zijn ongelijkvloerse kruisingen niet inpasbaar door ruimtegebrek in de binnenstad. 


 
3. Versterking van tangenten  
Het zodanig aanpassen van het busnetwerk dat de OVT wordt ontzien. Dit kan door middel van lange 
tangenten, waarbij bussen de belangrijkste woongebieden in de regio direct verbinden met de 
belangrijkste werkgebieden in de regio. Een andere mogelijkheid zijn korte tangenten, die de 
belangrijkste werkgebieden in de regio met buslijnen aansluiten op OV-knooppunten in en rond de 
stad Utrecht. 
 
 


                                                 
35 Gemeente Utrecht april 2012: Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar 
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Figuur 24: Voorbeeld van een bustangent en het effect daarvan 
 
4. Versterking van knooppunten  
Door bij de ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met de problematiek rond de OVT en 
binnenstad kan de groei elders worden geaccommodeerd. Door meer decentrale knooppunten te 
ontwikkelen wordt de drukte in grootstedelijk Utrecht gespreid, wat ook kansen biedt voor 
gebiedsontwikkeling. De huidige vastgoedmarkt laat zien dat er een blijvende behoefte is aan 
centraal gelegen locaties die met het OV goed bereikbaar zijn. De huidige leegstand en druk op de 
prijzen concentreert zich met name op de perifeer gelegen autolocaties36. Dit past ook bij het beleid 
rondom binnenstedelijk bouwen dat Rijk en regio in de Noordvleugel inzetten als oplossing voor de 
spanning tussen de groeiende ruimtebehoefte voor wonen en werken en de net zo dringende 
behoefte aan bescherming van natuur en landschap37


 


. Bij het realiseren van deze doelstelling speelt 
OV een belangrijke rol. Door beleid te richten op een beperkt aantal OV-knooppunten en 
hoogwaardige OV-verbindingen in de regio wordt prioriteit aangebracht binnen de binnenstedelijke 
bouwopgave. Binnenstedelijke bouwlocaties worden zo voorzien van hoogwaardig OV waardoor het 
OV-gebruik toeneemt. Tegelijkertijd jaagt het OV-systeem stedelijke ontwikkeling aan waarbij grote 
investeringen in nieuwe infrastructuur worden voorkomen. 


5. Verdere integratie van landelijk en regionaal OV 
Door het landelijke en regionale OV op elkaar af te stemmen kan ook worden geoptimaliseerd. In 
concreto betekent dit afstemming van dienstregelingen (kortere wachttijden), integrale 
reisinformatie en integratie van tarieven, kaartsystemen en beleid bij P+R en leenfietsen. 
 
 


                                                 
36 Economisch Instituut voor de Bouw, Kantorenmonitor 2011 
37 NV Utrecht 2009: Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030  
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5.2 Analyse van effecten oplossingsrichtingen  
Om een eerste indruk te krijgen van het oplossend vermogen van de bovengenoemde 
oplossingsrichtingen, zijn modelberekeningen gemaakt van  twee verschillende scenario’s38


 


, die met 
name de oplossingsrichtingen 1 (lightrail) en 3 (OV-tangenten) bevatten en daarmee bijdragen aan 
de bereikbaarheid van knooppunten (deel van oplossingsriching 4). Met de huidige modelversie is 
het niet mogelijk om de maatregelen in oplossingsrichting 2 (gericht op een betere doorstroming) 
door te rekenen en te vertalen in reistijden en vervoerwaarden. In een volgende fase zal het 
verkeersmodel hiervoor wel geschikt zijn. Ook de maatregelen in oplossingsrichting 5 (verdere 
integratie van landelijk en regionaal OV) kan het verkeersmodel niet doorrekenen.  


Scenario’s 
In beide scenario’s (zie figuur 25) is verondersteld dat er een tramlijn wordt aangelegd op de route 
van de huidige buslijn 11 naar De Uithof, doorgetrokken naar het begin van Zeist met een OV-
knooppunt bij het eindpunt. Ook is verondersteld dat de SUNIJ-lijn binnen Utrecht over een snellere 
route wordt geleid. Daarnaast zijn er grote veranderingen in het buslijnennetwerk doorgevoerd. In 
scenario 1 is uitgegaan van korte tangenten, waarbij OV-knooppunten in en rond de stad Utrecht 
worden verbonden met de belangrijkste werkgebieden in de regio. In scenario 2 is uitgegaan van 
lange tangenten, waarbij deze werkgebieden direct zijn verbonden met woonkernen rond Utrecht. 
Ook in de regio Amersfoort en Food Valley zijn in dit scenario langere verbindingen doorgerekend. 
 


Korte tangenten: Lange tangenten: 
2e tramlijn = binnenstadsas plus versnelling SUNIJ-lijn 
en tramlijn Papendorp 


2e tramlijn = binnenstadsas plus versnelling SUNIJ-
lijn 


Hoogfrequente (6x/u) tangenten tussen De Uithof en de 
stations Bilthoven, Overvecht, Driebergen-Zeist, Bunnik, 
Houten, Vaartsche Rijn en knooppunt Vianen. 


Directe snelbusverbindingen (4x/u) tussen De 
Uithof en Almere, Huizen, Hilversum, Soest/Baarn, 
Amersfoort, Leusden, Rhenen, Driebergen, Wijk bij 
Duurstede, Houten, Gorinchem en Breda. 


HOV-lijn station Amersfoort-Vathorst Frequente streeklijn tussen Tiel en Ede via 
Wageningen 


Frequente tangenten tussen Nijkerk/Vathorst en 
Amersfoort Schothorst/A1-zone 


Directe snelwegbussen (4x/u) tussen Amersfoort 
Schothorst/A1-zone en Almere, Huizen, Hilversum 


HOV-lijn tussen Soest, Amersfoort en Leusden 
Frequente streeklijn tussen Tiel en Wageningen 
 


HOV-lijnen 6x/u tussen Veenendaal en Amersfoort, 
Veenendaal en Barneveld (doorgetrokken naar 
Nijkerk), Veenendaal en Ede, Veenendaal en 
Wageningen 


6x/u Randstadspoor tussen Utrecht, Bilthoven, 
Amersfoort en Harderwijk, 6x/u Randstadspoor tussen 
Utrecht, Hilversum en Amsterdam, Valleilijn (trein) 
doortrekken van station Ede-Wageningen tot Campus 
Wageningen, 4x/u 


Directe snelbusverbindingen (4x/u) tussen De 
Uithof en Almere, Huizen, Hilversum, Soest/Baarn, 
Amersfoort, Leusden, Rhenen, Driebergen, Wijk bij 
Duurstede, Houten, Gorinchem en Breda. 


Figuur 25: Samenvatting scenario’s met respectievelijk korte en lange tangenten 
 
Resultaten en bevindingen 
De belangrijkste algemene bevinding op basis van de analyse van bovenstaande scenario’s is dat de 
oplossing voor de problemen niet alleen ligt in verbeteringen van het OV. Er moet worden gezocht 
naar een optimale combinatie van maatregelen uit de vijf genoemde oplossingsrichtingen. Dat blijkt 
ook uit de verandering in de modal split. De modal split in het stationsgebied verandert nauwelijks in 
de twee doorgerekende scenario’s. De modal split bij De Uithof verandert wel, daar wint het 
regionaal OV ten koste van zowel auto als fiets. Vooral in het scenario met de korte tangenten is dit 
effect duidelijk te zien. In het gebied rond Amersfoort en Food Valley is het effect op de modal split 
marginaal.  


                                                 
38 Zie bijlage 2 voor een weergave van deze scenario’s in kaartbeelden 
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Figuur 26: Modal split De Uithof 
 
Andere bevindingen zijn: 
 
• Als gevolg van de tramverbinding en de verbeteringen in het spoorvervoer, neemt het OV 


gebruik naar de OVT in beide scenario’s toe. Deze toename wordt gedeeltelijk gecompenseerd 
door de tangenten, waarmee reizigers juist niet via de OVT worden vervoerd. Het netto effect 
hiervan is een afname van het aantal reizigers via de OVT met 5% in het scenario met korte 
tangenten en een gelijkblijvend aantal reizigers op de OVT in het scenario met lange tangenten. 


• Hiermee verminderen onderdelen van de problematiek op de OVT ten opzichte van de 
referentie, omdat een groot aantal bussen wordt vervangen door trams, waardoor de 
haltecapaciteit een minder groot probleem is en er minder voertuigen door de binnenstad rijden. 


• Verder geven de resultaten ook inzicht in de kansen die er voor het OV zijn: 
– Voor het spoorvervoer liggen er kansen op het traject Utrecht-Bilthoven-Den Dolder - 


Amersfoort. 
– De nieuwe tramlijn trekt voldoende reizigers aan en ontlast de overbezette Uithoflijn. 
– Interessante bustangenten rond Utrecht zijn een snelwegbus over de A27 naar het 


noorden en bustangenten tussen De Uithof en de stations van Bilthoven, Vaartsche Rijn 
en Overvecht. 


– Rond Food Valley liggen er grote kansen voor een HOV-verbinding tussen Ede en 
Wageningen. 


 
Korte tangenten: Lange tangenten: 
OVT wordt netto met 5% ontlast (zonder tram en 
treinverbetering zou dit 13% zijn)  


Netto geen ontlasting OVT (zonder tram zou er 4% 
ontlasting zijn) 


OV-gebruik naar Food Valley neemt met 15% toe Afname spoorvervoer (-5% tot -15%) richting 
Arnhem, Amersfoort, Soest en Hilversum vanwege 
concurrentie door snelwegbussen 


Grote reizigersaantallen op tangenten tussen Uithof en 
stations Bilthoven, Overvecht en Vaartsche Rijn (dus 
volle bussen, kostenefficiënte buslijnen) 


Afname OV-gebruik Valleilijn (-30%) door 
concurrentie van HOV-lijnen 


Ruim 20% groei in Randstadspoor tussen station 
Bilthoven en Amersfoort 


Sommige snelwegbussen succesvol (Uithof – 
Huizen- Almere), andere niet (Uithof - Soest) 


20% groei op SUNIJ-lijn Verdubbeling OV-gebruik van station Ede naar 
Campus Wageningen 


Ontlasting van Uithoflijn met ongeveer 20% Bijna 100% groei OV-gebruik tussen Tiel en Ede 
Verdubbeling OV-gebruik van station Ede naar Campus 
Wageningen 


Voldoende reizigers in 2e tramlijn voor hoge 
frequentie (16-24x/u) 


50% groei OV-gebruik tussen Tiel en Wageningen Netto geen ontlasting OVT 
Figuur 27: Effecten scenario’s 
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Figuur 27 geeft een samenvatting van de resultaten van de analyse op basis van de twee scenario’s. 
Het scenario met de korte tangenten scoort beter op het ontlasten van de OVT en de bereikbaarheid 
van De Uithof en daarmee ook op de leefbaarheid van de binnenstad, maar de capaciteitsproblemen 
van de OVT en het ruimtegebrek in de omgeving van de OVT zijn hiermee nog niet opgelost. Zoals 
eerder al is geconstateerd, moet de oplossing voor de problemen niet alleen worden gezocht in 
verbeteringen van het OV: er moet worden gezocht naar een optimale combinatie van maatregelen 
uit de vijf oplossingsrichtingen die in paragraaf 5.1 zijn genoemd.  
 
5.3 Urgentie voor verdere verkenning van oplossingen 
In dit hoofdstuk is de effectiviteit van twee van de vijf genoemde oplossingsrichtingen geanalyseerd. 
Conclusie is dat de doorgerekende scenario’s waarin deze oplossingsrichtingen zijn opgenomen niet 
voldoende zijn om de genoemde bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op te lossen. Er is dus 
nader onderzoek nodig naar de kosten en effecten van alle vijf de in paragraaf 5.1 gepresenteerde 
oplossingsrichtingen. Naast lightrail en tangenten gaat het dan om maatregelen die de doorstroming 
bevorderen (oplossingsrichting 2), knooppuntversterking (oplossingsrichting 4) en verdere integratie 
van landelijk en regionaal OV (oplossingsrichting 5). Wat betreft de prioritering in de 
oplossingsrichtingen ligt het voor de hand om de Ladder van Verdaas toe te passen, zodat wordt 
voorkomen dat er onnodig nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit uiteraard binnen de 
randvoorwaarden van de reeds gemaakte afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling in het 
stationsgebied en rond De Uithof. 
 
Vervolgonderzoek moet uitmonden in een optimaal pakket van maatregelen dat de bereikbaarheids- 
en leefbaarheidsproblemen binnen acceptabele grenzen brengt. Bij een deel van deze maatregelen 
ligt het voortouw bij de gemeente, bij een ander deel bij de regio en bij weer een ander deel van de 
maatregelen zal ook het Rijk in beeld zijn. Het is duidelijk dat het om een integraal probleem gaat 
waarbij bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling (en ook de lokale, regionale en 
Rijksbelangen) hand in hand gaan. In vervolgonderzoek moet daarom in samenwerking tussen regio 
en Rijk de juiste koppeling tussen bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit worden gemaakt, zodat een 
essentiële bijdrage kan worden geleverd aan de leefbaarheid in stedelijk gebied en de bereikbaarheid 
van de regio als onderdeel van de Noordvleugel.  
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Samenvatting en conclusies 


De provincie Utrecht is als belangrijk onderdeel van de Noordvleugel cruciaal voor de internationale 
concurrentiepositie van de Randstad en van Nederland. Momenteel wordt 25% van het BNP in de 
Noordvleugel verdiend, een aandeel dat in de toekomst verder zal toenemen. Binnen de 
Noordvleugel  is vooral de samenhang tussen grootstedelijk Amsterdam en grootstedelijk Utrecht 
van belang voor de aanwezige topsectoren life sciences, financiële en zakelijke dienstverlening en 
creatieve industrie. De sterke economische positie van de provincie Utrecht binnen de Noordvleugel 
wordt verklaard door de centrale ligging, de goede bereikbaarheid, de aantrekkelijke woon- en 
recreatiegebieden en de relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Ook na 2020 is sprake van 
aanhoudende bevolkingsgroei in de Utrechtse regio. Daarnaast zal het aandeel hoogopgeleiden in de 
bevolking verder toenemen. Terwijl in grote delen van ons land de werkgelegenheid na 2020 zal 
stabiliseren of afnemen, verwacht het PBL dat de werkgelegenheid met name in stedelijke regio’s in 
Midden-Nederland zal blijven groeien, zowel in het lage als het hoge WLO-scenario. De 
mobiliteitsvraag in de regio groeit mee met de economische en demografische ontwikkelingen en zal 
na 2020 het sterkst toenemen rondom De Uithof, het stationsgebied van Utrecht en Amersfoort, 
mede als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen op die locaties. Het beleid van Rijk en regio is 
gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio. Er wordt 2020 in 
diverse bereikbaarheidsprojecten geïnvesteerd. Toch kan niet worden voorkomen dat het aanbod 
van regionaal OV en fietsinfrastructuur in de regio onvoldoende meegroeit met de vervoersvraag. De 
belangrijkste knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid die uit dit onderzoek 
naar voren komen, zijn: 
 
• Voor 2020 zijn er al bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op de corridor tussen het 


stationsgebied en De Uithof (de binnenstadsas), ondanks de aanleg van de Uithoflijn. Dit 
probleem wordt veroorzaakt door de beperkt beschikbare ruimte in de binnenstad op deze 
corridor en verergert door de aanzienlijke mobiliteitsgroei op deze verbinding tot en na 2020. 


• De capaciteit voor het regionaal OV binnen de OV-terminal (OVT) is al in 2020 onvoldoende. Dit 
probleem wordt vanaf 2020 steeds groter. 


• Rondom Amersfoort en Food Valley zullen geen capaciteitsproblemen optreden voor het 
regionaal OV, maar kan de OV-bereikbaarheid fors aan kwaliteit winnen, waarmee de 
aantrekkelijkheid van deze economische kerngebieden  een belangrijke impuls krijgt. 
 


Dit MIRT-onderzoek heeft de urgentie van de problematiek duidelijk gemaakt. Belangrijke 
knelpunten zijn de capaciteit van de OVT en de verbinding tussen de OVT en De Uithof, wat voor 
zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad en voor de 
aantrekkelijkheid van het stationsgebied en De Uithof als economische hotspots negatieve gevolgen 
heeft. Daarnaast heeft dit onderzoek inzicht opgeleverd in de kansen die OV kan bieden in andere 
delen van de provincie Utrecht. In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan mogelijke 
oplossingrichtingen. Hieruit blijkt dat een combinatie van oplossingsrichtingen nodig is om de 
problemen op te lossen: 
 
• Lightrail op de drukste OV-assen van en naar de OVT 
• Verbetering van de doorstroming van regionaal OV en fiets in stedelijk gebied 
• Versterking van tangenten om de OVT te ontlasten 
• Knooppuntversterking 
• Integratie van landelijk en regionaal OV .  
 
Om tot een optimale mix te komen is nader gezamenlijk onderzoek van Rijk en regio nodig. De 
problematiek heeft immers zowel een regionaal als nationaal karakter en datzelfde geldt voor de 
oplossingsrichtingen voor deze integrale bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. Zo kan 
gezamenlijk een volgende belangrijke stap wordt gezet richting het oplossen ervan. 
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Bijlage 1:  Analysemethodiek 


Bij dit MIRT-onderzoek zijn vijf typen analyses uitgevoerd die hieronder schematisch worden 
weergegeven, voordat ze worden toegelicht: 
 


 
1. Deur-tot-deur-reistijd: Met behulp van het verkeersmodel VRU 2.3 (gebruikt voor de MKBA bij de 


Uithoflijn) zijn eerst de zware H(erkomst)/B(estemmings)-relaties geselecteerd tussen de 
woongebieden en de economische kerngebieden van de regio Utrecht (conform het 
beoordelingskader van VERDER). Daarbinnen zijn de knelpunten en kansen benoemd: de relaties 
met het grootste reistijdverschil ten opzichte van de auto (VF > 2,5), de laagste reissnelheid in 
relatie tot de afstand en het laagste aandeel OV in de modal split. Dit zijn relaties waar het OV 
niet concurreert met de auto en die het wegennet onevenredig zwaar belasten. 


2. Deur-tot-deur-reiskwaliteit: Een kwalitatieve analyse van de OV-relaties waar de kwaliteit van de 
reisketen te wensen overlaat, met name door de noodzaak van verschillende kaartsystemen, 
hoge tarieven en/of beperkte keteninformatie. In de praktijk zijn dit vooral de deur-tot-deur-
relaties waarin gebruik wordt gemaakt van trein en regionaal OV. Deze analyse is alleen op 
hoofdlijnen uitgevoerd. 


3. OV-systeemcapaciteit: In deze kwantitatieve analyse staat de vraag centraal op welke routes er 
(in de spits) onvoldoende capaciteit is om de reizigers te kunnen vervoeren, ondanks maximale 
voertuiginzet. Hierbij is onderscheid gemaakt naar zitplaatscapaciteit (voor reizigers die langer 
dan 15 minuten in een voertuig verblijven) en zit- en staanplaatscapaciteit (bij ritten tot 15 
minuten).  


4. OV-doorstroming: In deze analyse zijn voor tram en bus de routes (inclusief kruispunten) bepaald 
waarbij fiets, auto en OV elkaar zodanig in de weg zitten, dat dit de doorstroomsnelheid en 
betrouwbaarheid van het OV (en andere modaliteiten) negatief beïnvloedt. Dit heeft veelal ook 
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negatieve effecten op de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Voor het spoor betreft dit de routes 
die dusdanig zwaar belast zijn door personen- en goederenvervoer dat de gewenste doorstroom-
snelheden en/of frequenties niet gehaald kunnen worden.  


5. Knooppuntkwaliteit: Allereerst is het vraagstuk van de OVT als knooppunt geanalyseerd, omdat 
deze afzonderlijk is benoemd in de NMCA. Daarnaast zijn ongeveer 50 bestaande, te ontwikkelen 
of potentiële knooppunten kwalitatief onderzocht op diverse aspecten. Per knooppunt ontstaat 
zo een beeld van: 
- de knoopwaarde (het bereik) en de plaatswaarde (dichtheid en RO-kansen in de omgeving) 
- in hoeverre het knooppunt kan bijdragen aan het verminderen van de druk op de OVT 
- welke kansen het knooppunt biedt voor P+R (het afvangen van autoverkeer naar de stad) 
- de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van een knooppunt 
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Bijlage 2:  Scenariokaarten 
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S a m e n vat t i n g


De mobiliteit in de regio Utrecht groeit. BRU, het regionale samenwerkingsverband van de gemeenten 


De Bilt, Bunnik, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist, wil die groei 


accommoderen door meer en beter openbaar vervoer aan te bieden. Deze OV-visie geeft de wenselijke 


ontwikkelingsrichting voor het regionale OV-systeem weer voor de korte, middellange en lange termijn. 


Dat gebeurt met een permanent oog voor andere beleidsterreinen, zoals woningbouw en ruimtelijke 


ontwikkeling en leefbaarheid. 


waarom deze visie? 


Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het OV-systeem is noodzakelijk, zeker gezien de (binnen-


stedelijke) verstedelijkingsopgave. Het OV-aanbod wordt vanaf nu vooral gericht op de wensen van 


de reiziger die kan kiezen voor openbaar vervoer, en op relaties waar openbaar vervoer een duidelijke 


toegevoegde waarde heeft. BRU focust op een efficiënter OV-netwerk, het niet verder uitbreiden van  


de sociale en ontsluitende functie van het OV-systeem, een realistische verdeling over de regio van de 


bereikbaarheid per openbaar vervoer, en op Utrecht Centraal als hét OV-knooppunt van de regio Utrecht.


wat zijn de keuzes?


Het OV-netwerk in de regio Utrecht in 2040 is van hoge kwaliteit: berekend op de groei, betaalbaar,  


toegankelijk en duurzaam. Het wordt in drie lagen georganiseerd: een dragend netwerk voor tram,  


trein en bus; een servicenetwerk dat vooral gebieden ontsluit; en een netwerk voor individueel vervoer 


(fiets, auto, voor doelgroepen regiotaxi). In 2040 heeft de regio een uitgebreid tramnetwerk, als aanvul-


ling op Randstadspoor. Radiale buslijnen en een netwerk van tangenten maken het dragende netwerk 


compleet. De meeste (nieuwe) binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn aan dit dragende netwerk 


gelegen. Om openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, wordt de ketenmobiliteit sterk bevorderd.  


Het aantal P+R-locaties wordt uitgebreid en de fietsvoorzieningen op haltes worden verbeterd.  


Het raamwerk voor dit robuuste OV-netwerk moet er al staan in 2028.


hoe wordt dat bereikt? 


BRU kiest ervoor de groei van het openbaar vervoer te bevorderen en het OV-netwerk zo kosten- 


effectief mogelijk te maken. Ook moet de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer structureel 


verder omhoog. Op termijn zullen andere financieringsvormen nodig zijn om de grote investeringen en 


de exploitatie van het openbaar vervoer in de regio Utrecht te dekken. Verder moeten het OV-tariefbeleid 


beter gaan bijdragen aan de verbetering van de kosteneffectiviteit. In de periode 2012-2020 moeten met 


minder financiële middelen toch meer mensen reizen per openbaar vervoer.
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wie gaat de visie uitvoeren? 


Dat vraagt om keuzes en om een betere aansluiting van het aanbod op de vraag. Rollen en verantwoor-


delijkheden van betrokken partijen moeten helder zijn. BRU zal zich verder ontwikkelen tot een regisseur 


en opdrachtgever van het regionale openbaar vervoer. BRU zal steeds meer een regierol op zich nemen 


bij zaken die direct of indirect het openbaar vervoer raken. Goede communicatie en afstemming met de 


vervoerders en andere partijen zijn daarbij van groot belang. 


wat zijn de concrete maatregelen? wanneer worden ze gerealiseerd? 


De uitvoeringsagenda van de OV-visie is uitgewerkt in zeven pijlers, met voor elke pijler heldere  


ambities voor vijf periodes: van nu tot 2040. Het gaat om deze pijlers: (1) (klant)wensen en ambities,  


(2) de opbouw van het netwerk, (3) infrastructurele maatregelen, (4) het materieel, (5) ruimtelijke  


ontwikkeling en knooppuntontwikkeling, (6) de organisatie, het wegbeheer en de financiering en  


(7) de raakvlakken met het Rijk en andere overheden.


• Pijler 1: (Klant)wensen en ambities. Tot 2020 komt BRU vooral tegemoet aan de klantwens naar  


snel, betrouwbaar, gemakkelijk en hoogfrequent openbaar vervoer. Op de langere termijn gaat de 


aandacht meer uit naar de ‘satisfiers’: uitstraling, communicatie en comfort.


• Pijler 2: De opbouw van het netwerk. Stapsgewijs zal het OV-netwerk in de regio worden vorm- 


gegeven conform de drielagenstructuur.


• Pijler 3: Infrastructurele maatregelen. Als dit netwerk goed wil functioneren, dan moet tot 2040  


veel worden geïnvesteerd in de infrastructuur, binnen het beschikbare budget.


• Pijler 4: Het materieel. Het materieel moet betrouwbaar, comfortabel en snel zijn, maar niet te duur  


in exploitatie, en zo min mogelijk schadelijk voor het milieu en de leefbaarheid.


• Pijler 5: Ruimtelijke ontwikkeling en knooppuntontwikkeling. Vasthouden aan binnenstedelijk  


bouwen kan bijdragen aan een beperking van de (vraag naar) mobiliteit en aan een gunstige  


exploitatie van het openbaar vervoer. 


• Pijler 6: Organisatie, wegbeheer en financiering. BRU wil de eigen organisatie verder verbeteren  


om een goede basis te leggen voor de realisatie van de OV-visie, onder andere door verdergaande 


professionalisering van de eigen rollen, een heldere taakafbakening tussen BRU en de vervoerders, 


en gestructureerde samenwerking met de omgeving.


• Pijler 7: Raakvlakken met het Rijk en andere overheden. De raakvlakken tussen het netwerk van BRU 


en van andere overheden en vervoerders (zoals NS) bieden kansen om het OV-netwerk nog verder  


te verbeteren.
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Ov-visie


Deze OV-visie is onderverdeeld in vijf blokken:


• Blok 1 gaat inhoudelijk in op het waarom. Waarom kiest BRU voor deze visie?


• Blok 2 legt uit wat de consequenties zijn van de gemaakte keuzes, en hoe het OV-netwerk in de regio 


Utrecht er in de toekomst zal uitzien.


• Blok 3 gaat vervolgens in op de vraag hoe dat wordt bereikt: met welke middelen en op welke wijze.


• Wie dat gaan doen, wie de hoofdrolspelers zijn, staat beschreven in Blok 4. Hoe wordt de uitvoering 


van de visie georganiseerd?


• Blok 5 ten slotte gaat concreet in op de uitvoeringsagenda. Hierin staan concrete maatregelen  


beschreven, en wordt aangegeven wanneer de doelen worden gerealiseerd. 


l e e S w i j z e R
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i n l e i d i n g


BRU als Ov-autoriteit voor stedelijk gebied


Bestuur Regio Utrecht (BRU) formuleert het regionaal mobiliteitsbeleid en  


werkt in nauwe samenwerking met andere partijen aan een effectief systeem  


voor het openbaar vervoer in de regio. Daarnaast is BRU concessieverlener  


voor het regionaal openbaar vervoer.


Bestuur Regio Utrecht (BRU) is het regionale samenwerkingsverband van de gemeenten De Bilt,  


Bunnik, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. Deze gemeenten 


werken samen aan beter openbaar vervoer voor een bereikbare en leefbare regio. De samenwerking  


is functioneel. De opgaven op het gebied van openbaar vervoer in deze regio zijn bij uitstek gemeente-


grensoverstijgend. De Utrechtse regio wordt gekenmerkt door een sterke economische positie en 


bijbehorende verstedelijkingsdruk. Behoud van de aantrekkelijke groene omgeving en het zeer hoge 


voorzieningenniveau zijn daarbij het uitgangspunt. 


Formeel is BRU belast met het formuleren van regionaal mobiliteitsbeleid. Het Rijk verstrekt daarvoor 


de financiële middelen. BRU is ook de concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer. Als infra-


beheerder van de sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein (hierna afgekort als SUNIJ-lijn) heeft het  


een specifieke rol als het gaat om de integrale veiligheid van het tramsysteem en het beheer en onder-


houd van deze lijn. Deze rol is zelfstandig en niet gekoppeld aan de rol van BRU als concessieverlener. 


Een goede samenwerking met de provincie Utrecht is van groot belang voor het realiseren van een 


beter OV-systeem: de concessies van BRU en provincie sluiten namelijk in verschillende gemeenten  


op elkaar aan en belangrijke vervoerstromen gaan over de bestuurlijke grenzen van BRU heen.


De regio Utrecht is een functionele eenheid. Binnen de regio is meer dan 50% van de pendelstromen 


intern gericht. Dat wil zeggen dat meer dan 50% van de inwoners van de BRU-gemeenten dagelijks reist 


naar een werklocatie binnen de regio. Het accommoderen van deze pendelbewegingen is de belang-


rijkste reden waarom gemeenten in de regio Utrecht binnen BRU samenwerken. Zij kunnen zelfstandig 


geen effectief beleid voeren op het gebied van verkeer en vervoer, omdat de relaties met de andere  


gemeenten zo hecht zijn dat gemeentegrenzen er niet toe doen. Afstemming van beleid op het gebied 


van verkeer en vervoer en het exploiteren van een effectief OV-systeem behoren samen tot de belang-


rijkste uitdagingen voor de samenwerkende gemeenten in deze regio. 
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aanleiding tot deze Ov-visie


BRU wil de groei van het openbaar vervoer in de regio accommoderen door meer en 


beter openbaar vervoer aan te bieden. Een integrale visie op de ontwikkeling van 


het openbaar vervoer ontbrak tot nu toe. Dat is de aanleiding tot deze OV-visie. Deze 


visie koppelt de ontwikkeling van het openbaar vervoer aan andere beleidsterreinen.


Het openbaar vervoer in de regio Utrecht groeit. BRU probeert die groei te accommoderen door meer  


en beter openbaar vervoer aan te bieden. De groeiambities zijn vastgelegd in het Regionaal Verkeer- en 


Vervoerplan 2005-2015 (RVVP) en verder uitgewerkt in het OV-Ambitiedocument (2008), getiteld OV in een 


hogere versnelling! In dit document staat de keuzereiziger centraal. BRU wil deze reiziger een alternatief 


bieden voor de auto op verbindingen waar het openbaar vervoer concurrerend kan zijn. 


Ook in de pakketstudie VERDER zijn deze zogenoemde kernrelaties gebruikt om infrastructurele investe-


ringen te bepalen. Deze relaties hebben namelijk bij uitstek een regionale functie. Het gaat hier om kosten-


efficiënte investeringen die ook veel opleveren. 


Naast het OV-Ambitiedocument heeft BRU in 2009 tramambities vastgelegd in het Tramnetwerk 2025. 


Daarmee ligt er een stevige basis voor deze OV-visie.


Het gangbare proces van idee naar realisatie is: Ambitie – Visie – Programma – Projecten (bij infra- 


structuur) cq. Jaarplannen (bij exploitatie). Hoewel BRU op basis van de geformuleerde OV-ambities in 


verschillende programma’s, projecten en jaarplannen werkt aan de ontwikkeling van het openbaar  


vervoer, ontbreekt een visie op die ontwikkeling. Deze visie is bedoeld om de OV-ontwikkeling te koppelen 


aan andere beleidsterreinen die samenhangen met de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Utrecht.  


De visie zal na vaststelling door het Algemeen Bestuur van BRU alle voorgaande ambitiedocumenten 


vervangen, zoals Tramnetwerk 2025 en het OV-Ambitiedocument. Ook vormt de visie het uitgangspunt  


voor de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie 2013-2021.


Op 15 december 2010 uitte het Algemeen Bestuur (AB) van BRU de wens om op basis van de hoofdlijnen 


van de OV-visie bij de verschillende gemeenten lokale bouwstenen voor de ontwikkeling van het OV- 


systeem te verzamelen. Deze bouwstenen zijn nodig om de analyses op het juiste niveau te krijgen.  


Tegelijkertijd moeten ze een compleet overzicht leveren van alle lopende projecten op het gebied van  


de OV-ontwikkeling. Ook wil het AB de OV-visie nadrukkelijker koppelen aan het OV-Ambitiedocument.  


De ambities moeten duidelijk zichtbaar worden uitgewerkt in een integrale OV-visie, zodat het AB kan  


zien hoe ambities vaste vorm krijgen in beleid, en vervolgens in concrete programma’s, projecten en  


jaarplannen.
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doelstelling van deze Ov-visie


De OV-visie geeft de wenselijke ontwikkelingsrichting voor het regionale  


OV-systeem op strategisch niveau weer voor de korte, middellange en lange  


termijn. Dat gebeurt op basis van analyses en met een permanent oog voor  


andere beleidS- terreinen, zoals woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling.


Deze OV-visie dient twee concrete doelen: 


1. Voor de korte en middellange termijn (tot 2020) evalueert en verbindt de visie lopende  


OV-programma’s en projecten. Zo nodig worden ook nieuwe prioriteiten bepaald.


2. Voor de lange termijn (in eerste instantie tot 2028 met een doorkijk tot 2040) vertaalt de OV-visie  


de bestaande OV-ambities in concrete beelden en programma’s.


De OV-visie moet de wenselijke ontwikkelingsrichting voor het OV-systeem weergeven voor de korte, 


middellange en lange termijn. Daarmee wordt duidelijk wat nodig is om dat systeem te ontwikkelen.  


De visie analyseert de belangrijke openbaar-vervoerverbindingen in verschillende periodes en verknoopt 


dit zogenoemde dragende lijnennet met het overige openbaar vervoer, met andere beleidsterreinen  


(zoals de woningbouwprogrammering en de ruimtelijke en economische ontwikkeling) en met andere 


modaliteiten (zoals trein, fiets en auto). De visie brengt in beeld welke ruimtelijke en vervoerskundige 


dilemma’s zich voordoen bij het uitbreiden van het OV-systeem in verschillende periodes. Daarnaast maakt 


de visie zichtbaar welke investeringen in het OV-netwerk in verschillende periodes vereist zijn, en geeft ze 


een overzicht van extra maatregelen die nog nodig zijn, plus de gevolgen daarvan voor het OV-netwerk en  


de exploitatie. De OV-visie biedt ook handvatten om in het ruimtelijke beleid rekening te houden met de 


gewenste infrastructurele ontwikkelingen. Daarmee vormt de OV-visie het strategisch kader voor de 


aanbesteding van een nieuwe OV-concessie. De nieuwe vervoerder krijgt te zijner tijd een (nog op te 


stellen) Programma van Eisen. De beleidskaders van dat Programma van Eisen zijn in dit document op 


strategisch niveau uitgewerkt.


De OV-visie bepaalt de kaders voor de verdere ontwikkeling van het OV-netwerk in de regio Utrecht. 


Deze strategische visie leidt vervolgens tot een verdere uitwerking op tactisch niveau. Daarbij komen 


vraagstukken aan de orde als routing, maaswijdte, haltering, reizigersstromen, bezetting en concentraties 


van ruimtelijke ontwikkeling. Aan de hand van deze tactische aspecten maakt BRU keuzes in en voor het 


OV-netwerk. Die concrete keuzes worden vastgesteld door middel van bestuurlijke besluiten en uitein-


delijk op operationeel niveau uitgewerkt in de uitgangspuntennotitie voor het jaarlijkse vervoerplan van 


de vervoerder.
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In het volgende schema is deze werkwijze (met bijbehorende producten) weergegeven:


financiële haalbaarheid


In het kader van de Regionale OV-visie maakt BRU een meerjarenraming  


voor de jaarlijkse kosten van het OV-systeem, inclusief de Uithoflijn.


In welke mate draagt een bepaalde maatregel bij aan de ontwikkeling van een kostenefficiënt 


OV-systeem? Dat is het belangrijkste criterium voor de verdeling van financiële middelen voor de 


komende tijd. In de uitvoeringsagenda staat dit op een rij (zie Blok 5).


Voor wat betreft de jaarlijkse kosten van het OV-systeem zijn de uitgangspunten in Blok 3 uitgewerkt. 


Bijlage A bevat een overzicht dat de exploitatiekosten en -opbrengsten per jaar in beeld brengt, inclusief 


de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen. De opbrengstenprognoses voor de Uithoflijn zijn in dit 


overzicht meegenomen. Gedetailleerde gegevens over de exploitatiekosten en -opbrengsten van deze lijn 


worden ondergebracht in een apart Financieel Plan, als bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Uithoflijn.


Raakvlakken met andere beleidsdocumenten


De inhoud van deze OV-visie heeft raakvlakken met een groot aantal bestaande beleidsdocumenten op 


het terrein van verkeer en vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast raakt de Visie alle bestaande 


investeringsprogramma’s voor de ontwikkeling van openbaar vervoer. De OV-visie maakt gebruik van deze 


documenten en borduurt erop voort. Afwijkingen van de inhoud van deze bestaande documenten worden 


steeds onderbouwd.


Structuur van binnenlands bestuur


In de organisatie van het binnenlands bestuur zijn verschillende ontwikkelingen gaande. De visienota 


Bestuur en bestuurlijke inrichting van het Ministerie van BZK stelt een aantal doelstellingen en maatrege-


len voor. Belangrijkste punt is dat het kabinet-Rutte streeft naar een krachtige, kleine en dienstverlenende 


overheid die slagvaardig kan opereren. Daarbij is er speciale aandacht voor de bestuurlijke inrichting 


van de Randstad. Om de internationale positie van de Randstad te behouden en te versterken, vindt het 


Strategisch > Ambitie


Tactisch > Onderzoek/aanbesteding


Operationeel > Uitvoering


[Product] 


[OV-visie]


[Streefbeelden/PvE]


[Uitvoeringsplan/concessie]
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kabinet structuurwijzigingen in het bestuur van de Randstad noodzakelijk. Hierbij wordt onderscheid 


gemaakt tussen de Zuidvleugel en de Noordvleugel van de Randstad. Het kabinet beschouwt de regio 


Utrecht als onderdeel van de Noordvleugel. De visienota noemt voorstellen over:


• Het afschaffen van de WGR+


• Het instellen van een infrastructuurautoriteit voor de Noordvleugel


• De opschaling van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland


Het Algemeen Bestuur van BRU is van mening dat de ontwikkeling van een regionale visie op het  


OV-systeem noodzakelijk is. Voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in de Regio Utrecht is een  


actueel OV-beleid nodig. Daarnaast is het voor de positionering van de regio goed als er een aanspreken-


de OV-visie is. Juist in een bestuurlijk turbulente tijd is het belangrijk dat de Utrechtse regio gezamenlijke 


doelstellingen voor het regionaal openbaar vervoer vaststelt.
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waarom wil de Utrechtse regio aan de slag met het Ov-systeem?


BRU wil de groei van de mobiliteit zoveel mogelijk met fiets en openbaar vervoer 


opvangen. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het OV-systeem is gezien de 


groei noodzakelijk, zowel voor de kortere als langere termijn, zeker gezien de  


(binnenstedelijke) verstedelijkingsopgave.


Een uitstekende bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling 


van de regio Utrecht. Deze regio heeft een attractief vestigingsklimaat voor economische activiteiten en 


biedt haar bewoners een aantrekkelijk woonmilieu. Dankzij de centrale ligging en de uitgebreide verkeers-


voorzieningen is de bereikbaarheid relatief goed. Er is een uitgebreid openbaar-vervoersysteem. Dagelijks 


maken ruim 400.000 reizigers gebruik van trein, tram en bus. Utrecht Centraal is het belangrijkste spoor-


knooppunt van Nederland. 


Ondanks forse uitbreidingen in het (rijks)wegennet neemt de verkeersdruk in de regio verder toe.  


De bereikbaarheid, het ruimtebeslag (parkeren) en de leefbaarheid komen daardoor verder onder druk  


te staan. BRU wil de groei van de mobiliteit zoveel mogelijk met fiets en openbaar vervoer opvangen, 


zodat op langere termijn verdere uitbreiding van het wegennet niet nodig zal zijn. In de pakketstudie  


Ring Utrecht en het OV-ambitiedocument werden deze ambities al vastgelegd.


In het stedelijk gebied kunnen fiets en openbaar vervoer elkaar versterken in de mobiliteitsketen. De fiets 


speelt daarbij een belangrijke rol in het voor- en natransport; voor kortere afstanden is dit de snelste en 


meest efficiënte vervoersmodaliteit. In de meer landelijke gebieden neemt de auto deze rollen deels over. 


Daarom zijn goede fietsvoorzieningen (bijvoorbeeld stallingen) en (op sommige plekken) parkeerplaatsen 


op OV-knooppunten essentieel. 


B lO K  1 :  wa a R O m ?
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Het huidige OV-systeem wordt door deze gewenste groei zwaarder belast. Uitbreiding en kwaliteits- 


verbetering is daarmee noodzakelijk, zowel voor de kortere termijn als de verdere toekomst. Daar komt de 


economische en demografische groei in de regio nog bij: dat levert in ieder geval tot 2040 een forse groei 


van het aantal inwoners op. In NV Utrecht-verband is afgesproken om deze groei vooral op te vangen in 


het verstedelijkt gebied. Voor het BRU-gebied ligt een opgave op tafel van 37.000 woningen in de periode 


2015-2030. Dit aantal is nog niet eens voldoende om de druk op de Utrechtse woningmarkt te verminde-


ren. Het BRU-Regiodocument bouwt deze richting (binnenstedelijk bouwen) verder uit. Daarnaast heeft  


de regio Utrecht in 2009 de ambitie uitgesproken voor een regionaal tramnetwerk, als onderdeel van  


een samenhangend netwerk van trein, bus, fiets en P+R. Een dergelijk tramnetwerk draagt het meest  


bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering, capaciteitsvergroting en duurzaamheid van het toekomstige 


OV-systeem (figuur 1.1). 


doelstellingen


Eerdere OV-Ambities (over modal split, groei, snelheid en betrouwbaarheid,  


reizigerswaardering en duurzaamheid) zijn in deze visie bij de tijd gebracht.  


Het OV-aanbod wordt vanaf nu vooral gericht op de wensen van de keuze- 


reiziger, en op relaties waar het een duidelijke toegevoegde waarde heeft.  


Snel, Betrouwbaar, Gemakkelijk en Comfortabel – dat zijn de kernwaarden. 


De regio richt zich in deze OV-visie vooral op een efficiënter OV-netwerk, het  


niet verder uitbreiden van de sociale en ontsluitende functie van het OV-systeem, 


een realistische verdeling over de regio van de bereikbaarheid per openbaar  


vervoer en op Utrecht Centraal als hét OV-knooppunt van de regio Utrecht. 


figuur 1.1: Een duurzame mobiliteitsstructuur voor de regio Utrecht.


stad


regio


centrum
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1 OV-klantenbarometer 2010, BRU, maart 2011.


In OV in een hogere versnelling! heeft de regio zich begin 2008 uitgesproken over een aantal forse  


OV-ambities tot 2020. Deze ambities sporen nog steeds met de hierboven beschreven ontwikkelingen. 


Om een aantal redenen is echter een actualisatie en concretisering noodzakelijk:


• Er zijn nieuwe inzichten als gevolg van voortschrijdende inhoudelijke verdieping;


• Er zijn rijksbezuinigingen te verwachten op de Brede Doeluitkering-inkomsten (hierna afgekort als: BDU) 


van de regio en daarmee op het beschikbare OV-exploitatiebudget;


• De vervoermarktontwikkeling is veranderd, waardoor het gehele netwerk een lagere groeipotentie heeft 


(vertraging in ontwikkelingen in nieuwe woon- en kantoorlocaties, minder congestie door investeringen 


in het rijkswegennet, uitblijven invoering Anders Betalen voor Mobiliteit).


Met inachtneming van deze ontwikkelingen heeft de Utrechtse regio de volgende doelstellingen voor de 


OV-visie geformuleerd:


•	 Modal Split: fiets en openbaar vervoer nemen samen 48% van alle verplaatsingen voor hun rekening in 


2020. Nu is dat 40%. Het percentage van 48% moet na 2020 minstens worden gehandhaafd.


• een jaarlijkse groei van OV-gebruik (trein/tram/bus) van gemiddeld 2,5% tot 2020, en daarna een groei 


van minstens dat niveau. In het OV-Ambitiedocument was dit nog 5%. Over de periode 2004-2010  


bedroeg de groei 2,1% (zie kader voor toelichting). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de automobiliteit 


ook minder hard zal stijgen dan eerder in het OV-Ambitiedocument is aangenomen.


• 10% sneller openbaar vervoer en een betrouwbaarheid van 90%. Het openbaar vervoer moet sneller, 


omdat momenteel 21% van een dienstregelingsuur (DRU) bestaat uit stilstand als gevolg van congestie. 


Het betrouwbaarheidspercentage ligt momenteel tussen de 80% en de 85% voor individuele ritten; voor 


ketenverplaatsingen is dit nog lager.


• een reizigerswaardering van een 7,5 of hoger op de belangrijkste kwaliteitsaspecten. Deze waardering 


ligt in 2010 overall op een 7,2 voor stadsvervoer, een 7,3 voor de tram en een 7,4 voor regio/spits-


 vervoer1. Daarmee ligt de waardering iets lager dan de regionale doelstelling. Dit betekent dat extra 


verbetering nodig is op de lager scorende kwaliteitsaspecten, zoals informatievoorziening. Alleen de 


Regiotaxi Utrecht voldoet aan deze doelstelling: de reizigerswaardering is 7,7. Dit moet zo blijven.


• een OV-systeem dat zich continu duurzaam ontwikkelt en bijdraagt aan een verbetering van de leef-


baarheid. Voor duurzaamheid betekent dit: minder energiegebruik per voertuig- en reizigerskilometer, 


door een lager energiegebruik en betere benutting van de ingezette voertuigen, een lagere CO2-uitstoot 


(en daardoor een bijdrage aan de doelstelling om 10% minder CO2 uit te stoten tot 2020, conform  


nationale en internationale verdragen) en gebruik van groene energie (zoals bij de huidige tram).  


Voor leefbaarheid betekent dit: minder uitstoot van fijn- en stikstof, en het zoveel mogelijk beperken  


van de geluidsoverlast. 
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Onderbouwing bijstelling groeiambitie


 Sinds het voorjaar van 2010 hebben zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die van  


invloed zijn op de vigerende beleidsuitgangspunten. Deze ontwikkelingen vloeien voort uit de  


veranderde economische situatie, het Rijksbeleid en voortschrijdende besluitvorming binnen BRU.  


Het gaat om deze ontwikkelingen:


1.  Het beschikbare OV-budget krimpt, rekening houdend met stijgende kosten, als gevolg van  


bezuinigingen van het Rijk.Bij de 5%-groeiambitie uit OV in een hogere versnelling! werd echter  


nog uitgegaan van een stijgend OV-budget als randvoorwaarde.


2.  De ruimtelijke ontwikkelingen lopen achter op eerder aangenomen planningen (kantoren,  


woningbouw).


3. Anders Betalen voor Mobiliteit gaat niet door.


4.  OV-productverbeteringen worden minder snel geïmplementeerd als gevolg van minder reizigers-


aanbod door bovenstaande factoren en door de geplande tariefverhoging.


 In 2009 is een vervoermarktanalyse uitgevoerd. Deze analyse leverde de onderbouwing van 4,5%  


van de groeidoelstelling van 5% uit het OV-Ambitiedocument. Deze vervoermarktanalyse is nu in  


het kader van de OV-visie geactualiseerd. In de onderstaande tabel is de oorspronkelijke en de  


geactualiseerde groeiambitie van 2012-2020 uitgewerkt:


Groeifactoren ambitie 2008 actualisatie nieuw


Externe effecten


Autobeleid en autoverkeer 0,0% 0,0%


Spin-off groei NS 8,0% -4,0% 4,0%


Anders betalen voor Mobiliteit 6,8% -6,8% 0,0%


Regionale effecten 0,0%


RO-ontwikkelingen 7,9% -2,5% 5,4%


Demografische ontwikkelingen 2,5% 2,5%


Werkzaamheden infrastructuur -0,9% -0,9%


Effecten OV-productverbeteringen 0,0%


Marketing& Mobiliteitsbeleid 8,9% 8,9%


Productverbeteringen 3,0% -0,5% 2,5%


Tariefontwikkelingen 0,0% -2,5% -2,5%


Totaaleffect


Totaal (index 2012) 36,2% -16,3% 19,9%


Gemiddeld jaar 2012-2020 4,5% -2,0% 2,5%
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Om de doelstellingen te realiseren is het volgende nodig:


• Het aanbod van openbaar vervoer moet vooral worden gericht op de wensen van de keuzereiziger.  


Dat is de reiziger die voor zijn verplaatsingen alternatieven ter beschikking heeft en die op specifieke 


relaties/tijden te verleiden is openbaar vervoer te gebruiken. Openbaar vervoer moet daarom voldoen 


aan de volgende kernwaarden: 


- Snel


- Betrouwbaar


- Gemakkelijk


- Comfortabel


• Het OV-aanbod moet meer worden gericht op relaties waar het openbaar vervoer een toegevoegde 


waarde heeft, substantiële aantallen reizigers(inkomsten) kan trekken en concurrerend is met de auto. 


Het gaat dan om de volgende relaties:


1. De bovenregionale, langere afstanden (intercitynetwerk + voor- en natransport) en de regionale 


afstanden (5 tot 30 kilometer). Voor lokale verplaatsingen heeft de fiets de meeste concurrentiekracht 


(tot 5 kilometer). 


2. De relaties naar het Utrechtse stadscentrum en andere gebieden met een stringent parkeerbeleid.


3. De relaties tussen de grote woon- en werkgebieden in de regio (vooral in de ochtend- en avondspits).


4. De relaties van en naar locaties met een voldoende hoge dichtheid aan potentiële in- en uitstappers 


(inwoners, werknemers, scholieren, bezoekers). Niet alle plekken in de regio zijn geschikt voor open-


baar vervoer van hoge kwaliteit.


Uiteraard profiteren de overige OV-reizigers (niet-keuzereizigers) ook van deze verbetering in het OV-


aanbod. Het is de bedoeling dat circa 75% van alle OV-reizigers in de regio met het bovenstaande aanbod 


worden bediend. BRU biedt aanvullende OV-systemen voor iedereen die geen gebruik kan maken van dit 


aanbod. Voor deze resterende circa 25% biedt de regio:


1. Ontsluiting van (woon)gebieden buiten het dragende OV-netwerk (dat wil zeggen: locaties die meer 


dan 600 meter van een haltevoorziening of meer dan 1200 meter een station liggen), van maandag 


tot en met zondag tussen 7 en 21 uur met minimaal een uurdienst, en gedurende de spitsen mini-


maal een halfuurdienst.


2. Een OV-ontsluiting van de kleine kernen2 (van maandag tot en met zaterdag, minimaal een uurdienst 


tussen 7 en 19 uur.)


3. Vervoer van diverse doelgroepen via lijngebonden systemen (bijvoorbeeld school- en nachtvervoer).


4. Een aanvullend, vraagafhankelijk mobiliteitssysteem, zoals de huidige Regiotaxi Utrecht. Deze taxi  


is dagelijks van 6.00 uur tot 24.00 uur op afroep beschikbaar en heeft primair een functie voor  


mensen met een WMO-indicatie die geen gebruik kunnen maken van het reguliere OV. Daarnaast kan 


2 De kleine kernen zijn Westbroek, Maartensdijk, Groenekan, Achttienhoven, Hollandse Rading, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide, 


Werkhoven, Schalkwijk, ‘t Goy, Tull en ’t Waal, Tienhoven, Oud Maarsseveen, Haarzuilens, Zijderveld, Hagestein en Everdingen,  


Kockengen, Loenersloot, Nieuwer Ter Aa, Nieuwersluis Nigtevecht , Oud Zuilen, Vreeland.
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 Regiotaxi het regulier openbaar vervoer aanvullen in gebieden waar geen regulier openbaar  


vervoer beschikbaar is.


Voor bovenstaand aanbod van openbaar vervoer gaat BRU veel striktere normen voor de kostendekking 


hanteren, teneinde de betaalbaarheid te garanderen (figuur 1.2). Deze normen worden verder uitgewerkt 


in Blok 3.


Mede gezien de beperkte(re) beschikbare middelen kan BRU niet alle wensen van gemeenten en reizigers 


honoreren. In Blok 3 worden de financiële randvoorwaarden nader uitgewerkt.


De regio richt zich in deze OV-visie vooral op:


• een efficiënter OV-netwerk, met bijzondere aandacht voor behoud en verbetering van de kwaliteit  


en groei op de kansrijke OV-assen. De OV-reizigers zullen hiervoor een reële gebruikersprijs moeten 


betalen, ook om de kosten te dekken. Openbaar vervoer eventueel goedkoper aanbieden vanuit  


inkomens-, welzijns-, sociale of andere motieven dient andere beleidsdoelen, die los van de beschik- 


bare regionale OV-middelen moeten worden gefinancierd.


• Het niet verder uitbreiden van de sociale en ontsluitende functie van het OV-systeem. In de regio  


krijgen de (OV-)fiets en de (deel/huur)auto een steeds grotere rol in de fijnmazige bediening en bij het 


figuur 1.2: gemaakte keuzes in de OV-visie.


OV Ambitiedocument
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knelpunten opheffen
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verminderen haltes
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knooppunten
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knooppunten
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bieden van een mobiliteitsgarantie. Het auto-/rijbewijsbezit en het welvaartsniveau zijn in de regio 


Utrecht zo hoog, dat de maatschappelijke behoefte aan de sociale en ontsluitende functie van het  


openbaar vervoersysteem eerder afneemt dan toeneemt. Dat is ook terug te zien in het OV-gebruik:  


de sterkere, dragende lijnen groeien, terwijl de ontsluitende lijnen geen groei of zelfs krimp laten zien3. 


Ook zou uitbreiding van deze voorzieningen strijdig zijn met bovengenoemde doelstellingen, gezien de 


financiële beperkingen (de middelen kunnen maar één keer worden ingezet) en de gewenste hogere 


voertuigbezetting vanuit duurzaamheidseisen.


• een realistische verdeling over de regio van de bereikbaarheid per openbaar vervoer. In de Pakketstudie 


Ring Utrecht en andere aanbodgerichte studies lag de nadruk al op netwerkontwikkeling op de zoge-


noemde kernrelaties. Dit zijn de verbindingen tussen de belangrijke woon- en werkkernen in de regio, 


waar verreweg de meeste mensen reizen. Plekken in de regio die buiten de belangrijke woon- en werk-


kernen vallen, zijn minder geschikt voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod van openbaar vervoer, 


vanuit het oogpunt van efficiënt omgaan met financiële middelen. Deze plekken sluiten vanwege hun 


ruimtelijke opbouw (morfologie, dichtheid, functies) beter aan bij individuele vormen van mobiliteit.  


Dat ziet BRU ook terug in de vraag naar openbaar vervoer op deze plekken. Ook het ontbreken van  


parkeerbeleid speelt hierbij een belangrijke rol. Op deze plekken gaat de regio – veel meer dan nu –  


aan de slag met maatwerk dat aansluit bij doelgroepen die van openbaar vervoer afhankelijk zijn.  


BRU accepteert dat de grote meerderheid van de reizen hier wordt gemaakt met individuele vormen 


van vervoer en spant zich in om reizigers op knooppunten alsnog te laten overstappen op openbaar 


vervoer, opdat men niet per auto naar stedelijke centra reist.


• Utrecht centraal als hét OV-knooppunt van de regio Utrecht. Vanwege investeringen in het landelijke 


spoornet en de ruimtelijke ontwikkeling van het stationsgebied zal Utrecht Centraal in de toekomst nog 


belangrijker worden. Samen met Amsterdam Centraal behoort het tot de grootste treinstations van 


Nederland. Daarnaast is de ontwikkeling van het stationsgebied een nationaal sleutelproject. Hier  


wordt dan ook fors geïnvesteerd in HOV-infrastructuur voor bus- en tram (SUNIJ- en de Uithoflijn). 


Daarmee wordt een optimaal functionerende OV-knoop gerealiseerd bij de nu verwachte bus- en 


tramintensiteiten in 2020. De capaciteit van de OV-Terminal is echter niet oneindig, waardoor optima-


lisatie van het gebruik vanaf 2020 noodzakelijk wordt. Maatregelen als de Uithoflijn, de Westtangent, 


station Vaartsche Rijn en de uitbreiding van Randstadspoor zorgen voor de periode tot 2020 voor enige 


verlichting. Optimalisatie van het gehele regionale OV-netwerk door de ontwikkeling van belangrijke 


nevenknopen en tangentiële verbindingen voor meer rechtstreekse verbindingen, leidt op lange termijn 


tot verdere ontlasting. Het merendeel van de regionale OV-reizigers wil echter naar en via de centrale 


knoop Utrecht Centraal blijven reizen. Vandaar dat de regio vooral werk maakt van de verdere uitbouw 


van het tramnetwerk. Het ontwerp van de OV-Terminal maakt het mogelijk om dit tramnetwerk gefa-


seerd in deze terminal te realiseren en daarmee de busintensiteiten terug te brengen. Buslijnen die 


naast het tramnetwerk nodig zijn vanuit het oogpunt van regionale reizigerskwaliteit, behouden zo 


voldoende ruimte in de OV-Terminal.


3  Het groeiende gebruik van de Regiotaxi Utrecht vormt hierop een uitzondering. Dit lijkt verklaarbaar door de verbeterde kwaliteit, de 


lage en niet-geïndexeerde prijs voor gebruikers, en vooral door de specifieke doelgroepenregeling van de gemeenten. Hierdoor zijn 


ook de forse verschillen in het Regiotaxi Utrecht-gebruik tussen de gemeenten te verklaren.
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B lO K  2 :  wat ?


 


eerst een visie, dan concrete plannen


Om te kunnen besluiten welke plannen BRU de komende jaren moet uitvoeren, is eerst een visie nodig. 


Die visie geeft het kader aan waarbinnen moet worden gewerkt. Uit die visie is vervolgens af te leiden  


welke stappen in welke volgorde nodig zijn voor de realisatie ervan. Voor de ontwikkeling van het  


OV-netwerk onderscheidt BRU dan ook drie perioden:


2012-2020: In deze periode worden plannen uitgevoerd die nu in de steigers staan. BRU kan voor deze 


periode nu met enige zekerheid aangeven hoe de concrete invulling eruit zal zien. Voor de projecten staan 


nut en noodzaak niet meer ter discussie. De financiering is (grotendeels) geregeld.


2020-2028: In deze periode worden de plannen gerealiseerd die belangrijk zijn voor de structuur van het 


OV-netwerk. Voor deze projecten kunnen nu de hoofdlijnen worden aangegeven, maar de investeringen 


zijn nog niet geregeld. Het is van belang dat de regio de komende jaren start met de uitwerking in (tracé)


studies en planvorming. De projecten vormen daarom ook de input van de regio in het MIRT-onderzoek. 


Daarin is de ontlasting van Utrecht Centraal nadrukkelijk een van de doelstellingen. De beschikbaarheid 


van (rijks)middelen is verder een belangrijke voorwaarde voor het opnemen van projecten in de uitvoe-


ringsagenda.


2028-2040: In deze periode worden projecten ontwikkeld die ofwel hoge investeringskosten vergen, waar-


van nut en noodzaak nu nog niet kunnen worden vastgesteld, of projecten die afhangen van verwachte, 


maar nog niet onderbouwde ruimtelijke ontwikkelingen, of waarover verschil van inzicht bestaat, juist 


vanwege de onduidelijke toekomst. Het gaat om waardevolle ideeën, maar de verwerkelijking ervan is niet 


reëel op de korte en middellange termijn. Daarom vormen ze geen input voor het MIRT-onderzoek naar 


het regionaal openbaar vervoer. Het Rijk en de regio voeren dit onderzoek momenteel uit; het brengt de 


ontwikkelingen van het OV-systeem op de middellange termijn in beeld. Verdere studie naar deze ambities 


is voor 2020 niet voorzien.


Deze OV-visie gaat over alle OV-modaliteiten: trein, tram en bus, én voor- en natransport (lopen, fiets en 


auto). BRU gaat als concessieverlener alleen over de tram en een (groot) deel van de bussen. Met deze 


visie doen wij dus ook uitspraken over het openbaar vervoer van andere partijen. BRU zal die andere  


partijen daarom moeten en willen betrekken in haar visie op het openbaar vervoer.


Ov-netwerk in drie lagen


Het OV-netwerk in de regio Utrecht wordt in drie lagen georganiseerd: een dragend 


netwerk (tram, trein en bus), een servicenetwerk (dat vooral gebieden ontsluit) en 


een netwerk voor individueel vervoer (fiets, auto, voor doelgroepen regiotaxi).
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Een OV-netwerk moet altijd voldoen aan tegenstrijdige uitgangspunten. Enerzijds willen mensen een  


halte voor de deur (korte loopafstanden) en zoveel mogelijk directe verbindingen met alle bestemmingen 


(zonder overstappen). Anderzijds willen zijsnelheid, betrouwbaarheid en hoge frequenties. Het gaat hier 


om de ontsluitende en de verbindende functie van openbaar vervoer (figuur 2.1).


Als beide functies worden gecombineerd, ontstaat een netwerk met lange, trage OV-lijnen. Het zijn volle 


lijnen die niet voldoen aan de vraag naar snel en frequent vervoer, maar ook niet aan directe verbindingen 


en een halte voor elke deur. Bovendien zijn ze duur in exploitatie. Het huidige OV-netwerk kent een groot 


aantal van dit type lijnen.


Om meer recht te doen aan beide functies én het openbaar vervoer toch betaalbaar te houden, kiest BRU 


voor een systeem van drie lagen openbaar vervoer 4 (figuur 2.2): 


• laag 1: het dragende netwerk (een verbindend netwerk van trein, tram en bus)


• laag 2: het servicenetwerk (een ontsluitend netwerk, met buslijnen in een vaste dienstregeling)


• laag 3: individueel vervoer (fiets, auto, regiotaxi voor doelgroepen) 


laag 1: Het dragend netwerk


Het dragende netwerk moet 75% van de reizigers in de regio gaan vervoeren. Het moet dus optimaal 


aansluiten bij de wensen van huidige reizigers en keuzereizigers. Ook moet dit netwerk de groei van 


het openbaar vervoer mogelijk maken. Het bestaat uit trein, bus- en tramlijnen met een frequentie van 


minimaal 6 maal per uur gedurende een groot deel van de dag, met een hoge gemiddelde snelheid 


en een goede bezetting – zo goed zelfs dat per lijn een kostendekkingsgraad van minimaal 55% wordt 


gehaald (momenteel hebben de meeste buslijnen een kostendekkingsgraad van minder dan 50%).  


Dat resulteert in een kostendekkingsgraad voor het gehele dragende net van 64% . 


Daarvoor is het nodig om de routes van deze lijnen te strekken, het aantal haltes te verminderen (dus 


grotere onderlinge halteafstanden te creëren), parallelle lijnen op te heffen en de maaswijdte te vergroten. 


Goede locaties van de haltes zijn essentieel voor het dragende netwerk. Deze haltes moeten aansluiten bij 


figuur 2.1: Dragende/verbindende en ontsluitende lijnen in het OV-systeem.


dragend ontsluitend


4 Dit concept is al geïntroduceerd in het OV-Ambitiedocument.
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Mobiliteitssy
steem


Individueel vervoer 


Servicenetwerk 


Dragend netwerk


figuur 2.2: Het mobiliteitssysteem in de regio Utrecht in drie lagen: Dragend netwerk, servicenetwerk en  


individueel vervoer.







S n e l ,  b e t r o u w b a a r  e n  e f f e c t i e f  OV-V i s i e  VO O r  d e  r eg i O  U t r e c h t26


de omgeving. Voor de reizigers moeten het vanzelfsprekende, goed bereikbare plaatsen zijn. Veel gebrui-


kers van het dragende netwerk komen met de fiets naar de halte. Daarom zijn goede fietsstallingsmoge-


lijkheden essentieel. Ook zullen de uiteinden van enkele lijnen vervallen, een aangepaste route krijgen of 


worden opgenomen in het servicenetwerk (zie hierna). Voor de tangenten geldt dat de vervoerwaarde  


lang niet altijd een frequentie van 6 maal per uur rechtvaardigt. Omwille van de kosteneffectiviteit zullen 


sommige lijnen geleidelijk groeien naar het gewenste niveau. Voor tangentiële lijnen is het belangrijk dat 


de frequentie wordt afgestemd op de frequentie van bijvoorbeeld het Randstadspoor.


De regionale ambitie is om steeds meer reizigers per rail (tram en trein) via dit dragende netwerk te gaan 


vervoeren, ten koste van het busvervoer. Het is daarom belangrijk dat de buscorridors blijven groeien, zo-


dat er in de toekomst een exploitatief verantwoorde systeemsprong van bus naar tram kan plaatsvinden.


Voor sommige relatief lange lijnen geldt dat deze vooral snel moeten zijn, vooral waar Randstadspoor 


ontbreekt. Dat betekent dat deze lijnen ook in de stad Utrecht weinig zullen halteren. Voor andere, relatief 


korte lijnen is dit niet nodig. Hier kan meer aandacht worden besteed aan de interactie met de omgeving 


(openbare ruimte, ontsluiting stedelijke functies zoals scholen, winkelcentra, ziekenhuizen en kantoor-


locaties). ‘Snelle’ corridors zijn bijvoorbeeld de Uithoflijn, de SUNIJ-lijn en de Zuidradiaal, en alle 


Randstadspoorcorridors. ‘Langzame’ corridors zijn bijvoorbeeld de binnenstadsas, de Oudenoord en 


de Vleutenseweg.


Deze OV-visie richt zich vooral op lijnen en verbindingen. Het GVVP van de Gemeente Utrecht daarentegen 


richt zich vooral op routes. In overleg met gemeenten zal BRU de lijnen en verbindingen vertalen naar 


routes, waarbij voor BRU de eisen ten aanzien van doorstroming centraal staan. Daarvoor zijn mogelijk 


investeringen in die routes noodzakelijk om de lijnen uit de OV-visie op het gewenste niveau te brengen.


De BRU-visie op het dragende netwerk spoort met de ambitie van Randstadnet 2028, de Randstadbrede 


productformule voor een samenhangend netwerk van hoogwaardige lijnen in de Randstad.


laag 2: Het servicenetwerk


Het servicenetwerk is een lijngebonden OV-netwerk. Het is bedoeld om de ontsluitende functie van open-


baar vervoer in wijken en kernen in de regio in te vullen op plaatsen waar het dragend netwerk (te) grote 


gaten laat vallen. De lijnvoering moet aansluiten bij de behoeften van diverse doelgroepen (65-plussers, 


gehandicapten). Zij kunnen met deze buslijnen gemakkelijk en dichtbij huis naar diverse bestemmingen 


komen, zoals zorginstellingen, detailhandel, speciale scholen en dergelijke. Vanwege de hoge reissnelheid 


en de hoge frequentie zal de keuzereiziger vooral gebruik gaan maken van het dragend netwerk.


De toegankelijkheid van de haltes en het materieel is bij het servicenetwerk identiek aan het dragend 


netwerk. Een gelijkvloerse instap maakt beide netwerken goed toegankelijk.


Het servicenetwerk bestaat uit buslijnen die flexibel inspelen op wisselende vervoersvraag. Dat is dus 


anders dan bij het dragend netwerk, waarvoor standaard hoge eisen gelden op het gebied van snelheid, 


betrouwbaarheid, frequenties en uitstraling (DRIS, haltevoorziening, ketenvoorziening, infrastructuur). 


Het dragend netwerk vergt veel investeringen die alleen zijn terug te verdienen met veel passagiers. 


Voor het servicenetwerk gelden de volgende uitgangspunten:
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• andere eisen voor informatievoorziening (geen DRIS);


• andere eisen voor ketenvoorzieningen bij haltes;


• routes gaan niet direct van knoop naar knoop maar van bestemming naar bestemming;


• het eindpunt van de lijn ligt bij het eerstvolgend knooppunt;


• kleiner materieel kan worden ingezet, voor zover dat binnen de concessie beschikbaar is.


De doelstelling is om de kosten per lijn ten opzichte van nu zodanig terug te brengen, dat de lijnen kunnen 


voldoen aan de geambieerde kostendekkingsgraad voor het servicenetwerk (zie Blok 3).


 In detail: Het servicenetwerk 


Het servicenetwerk past zich aan zijn omgeving aan. Grofweg zijn er drie typen, elk met een eigen vorm 


en eigenschappen: 


• Wijkontsluitende lijnen in stedelijk gebied


 Dit zijn voormalige stadslijnen die geen snelle en hoogfrequente verbinding met de OV-Terminal 


meer bieden, maar juist een verbinding leggen met andere bestemmingen in de wijk (of andere 


stations), zoals winkelcentra en voorzieningen. Dit is vooral van belang waar de maaswijdte van het 


dragend netwerk erg groot wordt, en waar het dragend netwerk niet ook al de belangrijkste bestem-


mingen aandoet. Niet in elke wijk is het servicenetwerk dus noodzakelijk. De servicenetlijnen kunnen 


dicht bij de deur komen, maar hebben wel een veel lagere frequentie dan men van de voormalige 


stadslijn gewend was.


• Regionaal ontsluitende lijnen 


 Dit zijn voormalige streeklijnen. Ze ontsluiten vooral buurtschappen langs de route en brengen  


reizigers naar een knooppunt waar ze kunnen overstappen op het dragend netwerk, bij voorkeur  


trein of tram. Dit verschilt niet veel van wat de reiziger nu al gewend is. De bus zal echter niet meer 


doorrijden naar de OV-Terminal.


• Kleine kernen-lijnen


 Deze lijnen bedienen de kleine kernen waar geen dragende lijn of regionaal ontsluitende lijn komt. 


Dit gebeurt nu ook al. Het servicenetwerk biedt mogelijkheden om dit (waar mogelijk) anders vorm te 


geven dan nu. Hierbij valt te denken aan buurtbussen en/of flexibele frequenties. De exacte invulling 


vindt plaats in overleg met gemeenten en waar mogelijk bewoners.
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laag 3: Individueel vervoer en Regiotaxi Utrecht


Individueel vervoer gebeurt bij voorkeur per fiets, zeker in het stedelijk gebied. Dit is het geval bij korte  


ritten en bij voor- en natransport van het openbaar vervoer. Voor langere verplaatsingen (vooral buiten  


het stedelijk gebied) speelt de auto een grote rol. Om de fiets en de auto in het voor- en natransport te 


faciliteren en deels te stimuleren, zijn voorzieningen bij OV-knooppunten en belangrijke haltes essentieel. 


Blok 5 gaat hier nader op in.


Regiotaxi Utrecht is een vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem van deur tot deur. Het heeft primair 


een functie voor mensen met een functiebeperking die geen gebruik kunnen maken van het reguliere 


openbaar vervoer. Uit onderzoek naar de financiering van de Regiotaxi Utrecht blijkt dat het aandeel van 


deze zogenoemde WMO-reizigers 84% bedraagt van het totaal aantal ritten. OV-reizigers rijden ongeveer 


16% van het totaal aantal ritten6. Regiotaxi Utrecht heeft dus vooral een functie voor reizigers die van hun 


6  Boersma Management en Advies in opdracht van Bestuur Regio Utrecht, 27 juli 2011.


Schema: eigenschappen van de drie categorieën van het servicenetwerk


Servicenet: Wijkontsluitend
in stedelijk gebied


Regionaal ontsluitend Kleine kernen


Frequentie Lager dan dragend netwerk, 
kan gemakkelijk worden 
verhoogd in spits, lager in 
daluren, avond en weekend


Basisfrequentie van 2x per 
uur tussen 6 en 21 uur


Volgens eerder vastgestelde 
normen voor kleine kernen 
(ma-vr van 7-19 1x/u, zie 
streefbeelden OV 2012-2020)


Routing Langs diverse bestem-
mingen voor doelgroepen, 
instellingen en woonge-
meenschappen. Leidt tot 
slingerende, ontsluitende 
routes


Enigszins gestrekte route 
tussen kernen en knoop-
punten


Van kleine kern naar dichtst-
bijzijnd knooppunt en vv.


Aantakken Rijdt door tot Utrecht 
Centraal als dichtstbijzijnde 
knooppunt


Op dichtstbijzijnde OV-knoop 
met goede bediening naar 
Utrecht Centraal (liefst NS-
station)


Tot dichtstbijzijnde OV-knoop


Materieel Reguliere lijnbussen  
(standaard, geleed)


Standaard-, midi- en  
mini-bussen


Midi/mini-busjes


Bestuurders Betaalde chauffeur reguliere 
bus


Betaalde chauffeur reguliere 
bus of taxichauffeur, kansen 
voor buurtbussysteem met 
vrijwilligers


Taxichauffeur, kansen voor 
buurtbussysteem met  
vrijwilligers


Voorbeelden Stadslijnen naar Kanalen-
eiland, Zuilen, Oog in Al, 
Oudwijk, etc.


Voorbeelden: lijnen 43, 120 
en 128


Voorbeelden: lijnen 35, 45 
en 122
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gemeente een WMO-beschikking hebben ontvangen. Deze doelgroep krijgt van BRU en de gemeenten 


subsidie om van Regiotaxi gebruik te maken. BRU en de gemeenten hebben er belang bij om de groep 


met deze indicatie klein te houden; daarmee kunnen de kosten voor de Regiotaxi beperkt blijven.


De laatste jaren is ook het openbaar vervoer toegankelijker gemaakt voor deze doelgroep. Zo zijn lage-


vloerbussen ingezet en OV-haltes aangepast (verhoogd). Hierdoor is het voor mensen met een beperking, 


ouderen en reizigers met een kinderwagen gemakkelijker geworden om het reguliere openbaar vervoer  


te gebruiken. Regiotaxi Utrecht heeft dus vooral een functie voor reizigers die van hun gemeente een 


WMO-beschikking hebben ontvangen. Deze doelgroep krijgt van BRU en de gemeenten subsidie om van 


Regiotaxi gebruik te maken. BRU en de gemeenten hebben er belang bij om de groep met deze indicatie 


klein te houden; daarmee kunnen de kosten voor de Regiotaxi beperkt blijven.


Regiotaxi Utrecht kan het openbaar vervoer aanvullen in gebieden waar geen openbaar vervoer is.  


Zo zorgt BRU ervoor dat de OV-reiziger altijd een OV-alternatief heeft. Een voorwaarde is wel dat het 


Regiotaxi-tarief voor OV-reizigers in de buurt blijft van het reguliere openbare vervoer voor mensen  


zonder WMO-indicatie. Tegelijk wordt daarmee de BRU-besteding voor de Regiotaxi van € 4,2 miljoen  


per jaar voor 2013 tot en met 2019 beter verantwoord (figuur 2.5).


figuur 2.5: Inzet van Regiotaxi Utrecht.
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Uitwerking dragend netwerk


Het dragend netwerk omvat spoor, tram en bus. Voor het spoor zijn grote  


ambities neergelegd in het Programma Hoogfrequent Spoor. Daarnaast wil BRU  


dat het spoornetwerk wordt uitgebreid en dat de frequentie van de ICE wordt  


verhoogd. De regio werkt aan de ontwikkeling van een uitgebreid tramnetwerk,  


als aanvulling op Randstadspoor. Radiale buslijnen en een stelsel van tangenten 


maken het dragende netwerk compleet.


a. Dragend netwerk: spoor


Voor Utrecht is de bereikbaarheid per spoor vanuit alle omliggende regio’s van groot belang.  


BRU heeft daarom grote ambities voor het spoorvervoer van en naar Utrecht. 


Tot 2020 zijn de ambities op het spoor neergelegd in het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).  


Het omvat 4,5 miljard euro aan investeringen om op de belangrijkste corridors 6 intercity’s en 6 sprinters 


per uur te kunnen laten rijden, en om de goederentreinen zoveel mogelijk om de Randstad heen te leiden. 


De goederencorridor Amsterdam-Betuweroute zal wel door Utrecht blijven lopen. 


Concreet rijden er dan 6 maal per uur intercity’s naar Amsterdam, Schiphol, Arnhem en Eindhoven. 


De ambities (voor hoge frequenties en nieuwe stations) van Randstadspoor (sprinters) zijn opgenomen  


in het Programma Hoogfrequent Spoor.


Voor Randstadspoor heeft BRU duidelijke ambities. Sprinters moeten 6x per uur rijden tussen Woerden en 


Houten Castellum en tussen Breukelen en Driebergen-Zeist. Daarbij is het de bedoeling dat sprinters door-


rijden naar Amsterdam, zoals ook voor 2008 het geval was. De beoogde dienstregeling wordt ingevoerd 


zodra de benodigde infrastructuur gereed is. 


Eerder was de Randstadspoor-ambitie om 8x per uur sprinters te laten rijden. Deze hoge frequentie zou 


alleen in het stedelijk gebied van de stadsregio worden gehaald; daarbuiten zou de frequentie 4x per uur 


zijn. Inmiddels is de landelijke ambitie voor intercity-treinen verhoogd naar 6x per uur. De dienstregeling 


van de sprinters moet hierop aansluiten en kan dus ook maximaal 6x per uur zijn. De regio zal zich op 


termijn wel inzetten voor meer intercitystops op de randstedelijke knooppunten.


Ook naar Rotterdam, Den Haag en Amersfoort zullen zes intercity’s per uur gaan rijden. Leiden en Almere 


moeten minimaal 4 maal per uur per intercity bereikbaar zijn, terwijl sprinters ook 4x per uur naar Amers-


foort/Harderwijk gaan rijden. 


De druk op de capaciteit van het traject Utrecht-Amersfoort zal in de komende jaren door al deze ambities 


verder toenemen. Dat maakt verder onderzoek naar de railverbinding Utrecht-Baarn onontkoombaar.


B. Dragend netwerk: tram


In aanvulling op Randstadspoor werkt de regio Utrecht aan een uitgebreid tramnetwerk. De belangrijkste 


redenen om tramlijnen te realiseren zijn de volgende:


• Tramlijnen bieden voldoende capaciteit op belangrijke corridors waar frequenties voor buslijnen te 


hoog worden.
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• Door vertramming is een hogere mate van doorstroming en betrouwbaarheid mogelijk.  


In het algemeen zijn tramlijnen door een betere tracering en inpassing ook sneller dan buslijnen.


• Tramlijnen bieden een aantrekkelijker product dan buslijnen. Vooral keuzereizigers zijn eerder  


geneigd de tram te nemen dan de bus. Deze zogenoemde trambonus bedraagt 5 tot 20%.


• Tramlijnen stimuleren door hun structurerende werking ruimtelijke ontwikkelingen.  


Vastgoedwaardes stijgen, het is mogelijk om in hogere dichtheden te bouwen, en bedrijven  


zijn eerder geneigd voor Utrecht te kiezen als vestigingsplaats.


• Door grote aantallen bussen te vervangen door kleinere aantallen trams neemt de overlast voor de 


omgeving sterk af, gaat de luchtkwaliteit erop vooruit en wordt de geluidsoverlast minder. Ook is het 


mogelijk regionale buslijnen aan te takken op de tramlijnen. 


Voor investering in en exploitatie van een tramlijn moeten de vervoerstromen groot genoeg zijn. Op dit 


moment zijn sommige lijnen al ‘dik’ genoeg voor een tramverbinding, zoals de trajecten naar De Uithof 


(Uithoflijn en Binnenstadsas). Andere zijn nog sterk afhankelijk van verdere groei die vooral gebaseerd is 


op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De combinatie van de huidige omvang van vervoerstromen 


en geplande ruimtelijke ontwikkelingen bepaalt uiteindelijk of een tramlijn haalbaar is of niet. Op basis 


van de ontwikkeling van de vervoervraag in de komende tien tot vijftien jaar lijkt het gewenst en deels 


zelfs noodzakelijk om een basisnetwerk van vijf of zes tramlijnen te ontwikkelen.


In detail: de Uithoflijn 


De eerste stap in de uitwerking van tramlijnen is de ontwikkeling van de Uithoflijn en de zogenoemde 


doorkoppeling aan de SUNIJ-lijn. Voor deze doorkoppeling zal de SUNIJ-lijn geschikt moeten worden 


gemaakt voor hetzelfde lagevloermaterieel dat gaat rijden op de Uithoflijn. 


De volgende stap is de vertramming van de corridor OV-Terminal-De Uithof over de binnenstadsas. 


Omdat over deze as veel bussen rijden uit Zeist en de Heuvelrug, is het noodzakelijk om ook de bus-


corridor naar Zeist te betrekken bij de tracéverkenning. Het lijkt logistiek wenselijk om het eindpunt 


van de vertramde corridor Utrecht-Zeist bij Mooi Zeist te leggen, zodat daar veel bussen op de tramlijn 


kunnen aantakken. Deze stap in het OV-netwerk zal zorgen voor een forse vermindering van het aantal 


bussen in de binnenstad van Utrecht en de OV-terminal. De tramlijn wordt aan de westzijde van het 


station doorgetrokken over de Vondellaan, het Anne Frankplein en de Europalaan tot aan Westraven 


(figuur 2.6). 


Vervolgens kan het tramnetwerk verder worden uitgebreid, mits de kosteneffectiviteit dit toelaat. 


Logische vervolgstappen zijn tramlijnen naar Papendorp en Leidsche Rijn (Zuidradiaal) en naar Zuilen/


Overvecht en Voordorp (conform de nota Regionaal tramnetwerk 2025, 2009). 


In de verre doorkijk (2040) wordt gedacht aan uitbreidingen vanaf De Uithof in de richting van Bilthoven 


en verder in Zeist, en vanaf Zuilen in de richting van Maarssen. Bij grootschalige ontwikkeling van de 


A12-zone wordt het misschien interessant om een hoogwaardige tangentverbinding tussen Leidsche 


Rijn Centrum, de A12-zone en de Uithof te realiseren, mogelijk als een tram of people mover. 
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figuur 2.6: De eerste stappen na aanleg van de Uithoflijn: aanleg corridor Utrecht-Zeist en omklappen SUNIJ-lijn.


mogelijkheden versnellen SUnij-lijn


Vergelijking reistijden


De sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein (SUNIJ) is in de jaren tachtig ontwikkeld door de NS.  


Het toenmalige ruimtelijke-ordeningsbeleid van het Rijk wees groeikernen aan. Nieuwegein was  


zo’n groeikern en voor een goede verbinding met Utrecht als belangrijk werkgebied werd de  


sneltram aangelegd. In een later stadium werd ook IJsselstein verbonden aan het netwerk.


De dienstregeling van de sneltram is inmiddels uitgebreid met de Weense spitstrams. Vooral de  


gemeente IJsselstein heeft aangegeven dat de sneltram eigenlijk niet snel is. Op sommige reis- 


routes is het zelfs sneller om met de bus naar Utrecht Centraal te gaan. Hieronder is een vergelijking 


opgenomen van een aantal bewegingen van Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Centraal met 


diverse modaliteiten.
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Van* naar auto tram Bus fiets


Nieuwegein Stadscentrum Utrecht Centraal 15 19 25 32


Nieuwegein-Zuid Utrecht Centraal 13 25 36 39


IJsselstein binnenstad Utrecht Centraal 16 24 32 56


P+R Westraven Utrecht Centraal 10 10 12 18


 *  Reizen in minuten naar Utrecht Centraal in de ochtendspits. Voor auto en fiets is gebruik gemaakt van de  


routeplanner van de ANWB en de Fietsersbond. Voor de auto is geen rekening gehouden met vertraging  


door  congestie en drukte.


Over het algemeen is zichtbaar dat de auto op alle relaties de snelste modaliteit is. Op het traject P+R 


Westraven-Utrecht Centraal is het net zo snel om met de auto als met de bus te gaan. Hierbij is voor  


de auto geen rekening gehouden met de benodigde tijd voor parkeren. De fiets is op alle relaties de 


modaliteit die het meeste tijd kost. De betrouwbaarheid van de reistijd van de fiets is echter het  


hoogst, omdat hier nauwelijks sprake is van vertraging door congestie, in tegenstelling tot de auto  


en in mindere mate de bus.


Als we de reistijden van tram en bus vergelijken, is op de reizen van Nieuwegein Stadscentrum  


en Nieuwegein-Zuid naar Utrecht Centraal de tram sneller. Voeren we deze vergelijking uit tussen  


IJsselstein Binnenstad en Utrecht Centraal dan zien we dat het 8 minuten sneller is om met bus 195 


naar Utrecht Centraal te reizen. Voor slechts een paar haltes van de tram is het alternatief bus echter 


beschikbaar. Voor een reis binnen Utrecht, van P+R Westraven naar Utrecht Centraal, is het 2 minuten 


sneller om de bus in plaats van de tram naar Utrecht Centraal te nemen. De snelheid van de SUNIJ  


lijn laat dus vooral tussen IJsselstein en Utrecht en in Utrecht stad te wensen over.


Oorzaken


Een structurele oorzaak voor de lange reistijden van de SUNIJ-lijn op sommige relaties is het tracé. 


Dat heeft, vooral in IJsselstein, vrij veel bochten en slingers. Hierdoor is de omrijdfactor van de route 


hoog en kan minder snelheid worden gemaakt. De omrijdfactor is de verhouding tussen de werkelijk 


afgelegde afstand en de hemelsbrede afstand tussen herkomst en bestemming. Hoe hoger deze 


factor, hoe meer de tram ‘omrijdt’. Voor Utrecht Centraal-Nieuwegein Zuid ligt deze factor op 1,25 


(dat is een gebruikelijke waarde) en voor Utrecht Centraal-IJsselstein op 1,6 (dat is erg hoog).


Een andere oorzaak voor het probleem van de lage snelheid zijn de haltes. De tramlijn heeft een 


ontsluitende en een verbindende functie. Enerzijds moeten de loopafstanden naar de haltes niet te 


groot worden, anderzijds moet de snelheid, de betrouwbaarheid en het comfort op peil zijn. 


Hiertussen moet een optimum worden gevonden.


En er is nog een reden voor de tegenvallende snelheid van de SUNIJ-lijn: de lijn heeft een groot aantal 


gelijkvloerse kruisingen. Het komt voor dat de tram moet wachten op auto’s, fietsers en voetgangers. 


Dat gaat ten koste van de snelheid en de betrouwbaarheid.
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Mogelijke oplossingen


De oplossingen voor het verbeteren van de snelheid van de SUNIJ-lijn kunnen worden ingedeeld in 


korte-, middellange- en lange-termijn maatregelen.


Op korte termijn kan worden gedacht aan het beter afstellen van de verkeersregelinstallaties (VRI’s). 


Deze moeten zo worden ingesteld dat de tram absolute prioriteit heeft. Utrecht, IJsselstein en 


Nieuwegein zijn daar als wegbeheerders verantwoordelijk voor. Een betere afstelling van de VRI’s 


kan een geschatte reistijdwinst van 1 á 2 minuten opleveren.


Op middellange termijn zal de SUNIJ-lijn ook sneller worden doordat er ander (lagevloer)materieel 


gaat rijden. Vooral het openen en sluiten van de deuren zal sneller gaan. Mogelijk krijgen de trams 


ook meer deuren. Een grove inschatting leert dat dit een reistijdwinst van ongeveer 10 seconden per 


halte oplevert. Voor 12 haltes is dat dus circa 2 minuten. Een aandachtspunt is het inchecken op de 


halte of in de tram. In de tram inchecken is eenduidiger voor de reiziger (gelijk aan bus), maar dit  


kost wel tijd, zodat de trams langer stilstaan. Daarnaast kan ook worden gedacht aan het opheffen  


of verplaatsen van haltes, in Utrecht bijvoorbeeld de halte Vasco da Gamalaan of het opschuiven van  


de halte Graadt van Roggenweg in de richting van de Sowetobrug. In Nieuwegein zou de halte  


Antoniusziekenhuis kunnen worden opgeheven, terwijl in IJsselstein de haltes Clinckhoeff en Hooghe 


Waerd kunnen worden samengevoegd. Deze maatregelen vergen echter veel (infrastructurele)  


uitwerking. Ze zijn ingrijpend voor de directe stedelijke omgeving. Het opheffen van een halte levert  


een geschatte reistijdwinst van 0,5-1 minuut op.


Op lange termijn kan worden gedacht aan oplossingen in de structuur van de SUNIJ-lijn. De huidige 


route kan intact blijven als tramlijn, maar worden gekoppeld aan de vertramming van de binnen- 


stadsas. Dat kan een snellere route van de SUNIJ-lijn over de Europalaan, Balijelaan en Vondellaan 


opleveren, met alleen haltes bij het Anne Frankplein en de Croeselaan. Het is een kortere route met  


veel minder haltes. De geschatte reistijdwinst is 4 minuten.


Als laatste oplossing voor de lange termijn kan worden gedacht aan het ongelijkvloers maken van 


drukke kruisingen, bijvoorbeeld waar de SUNIJ-lijn de op- en afritten van de A12/Griffioenlaan kruist 


en een ongelijkvloerse kruising bij het Westplein.


Invoering van stop- en sneldiensten is niet mogelijk en/of te kostbaar. Hiervoor zijn een of meerdere 


inhaalsporen noodzakelijk. Dat betekent voor een deel van de ritten juist een rijtijdverlenging. Harder 


rijden is ook niet mogelijk. Hiervoor zouden veel meer kruisingen ongelijkvloers moeten worden 


gemaakt, omdat trams vanuit veiligheidsoverwegingen niet sneller dan met 40 km/u over een 


kruising kunnen rijden.


c. Dragend netwerk: radiale buslijnen


De radiale buslijnen van het dragende netwerk vormen de basis voor het vervoer vanuit alle wijken en 


plaatsen van en naar Utrecht Centraal. De mate waarin zij dat doen, verschilt per gebied, afhankelijk van 


de aanwezigheid van Randstadspoor of tram. Het dragende busnetwerk vervoert (zeker in 2020) verreweg 


het merendeel van de regionale reizigers. In 2028 zullen de belangrijkste corridors vertramd zijn; tot 2040 


zet dit proces verder door. De kaartbeelden schetsen de contouren van het dragend netwerk. 
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figuur 2.7: Door aantakken van lijnen ontstaan OV- knooppunten.


Dragende buslijnen verbinden woongebieden met economische kerngebieden en het centraal station. 


Snelheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke speerpunten. Vervoerstromen worden zodanig gebundeld 


dat lijnen met een hoge kostendekkingsgraad ontstaan. Bij vertramming zullen de dragende lijnen één 


op één opgaan in een tramlijn, of zullen lijnen erop gaan aantakken, waardoor ze transformeren naar een 


tangent of een servicenetlijn (figuur 2.7). In concreto zullen de belangrijkste stadslijnen en een deel van de 


regionale lijnen onderdeel vormen van het dragende netwerk. Hierbij zijn echter geen garanties te geven. 


Of een lijn tot het dragend netwerk behoort of niet, kan in de loop van de tijd veranderen. Dat is afhanke-


lijk van de ontwikkeling van het aantal reizigers en de mate waarin de hoge snelheid en hoge betrouw-


baarheid kunnen worden gehandhaafd.


. 


D. Dragend netwerk: tangenten en regionale ringlijn


Het Utrechtse regionale spoornetwerk kenmerkt zich door de dominante positie van Utrecht Centraal.  


Met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van het Rijk zal deze positie verder worden versterkt.  


Het zal de netwerkstructuur van het spoor niet veranderen, maar vooral frequentieverhogingen bewerk-


stelligen op bestaande lijnen. Vanwege deze sterke positie van Utrecht Centraal is ook het regionale bus- 


en tramnetwerk sterk gericht op deze hoofdknoop. 


De dominante positie van Utrecht Centraal is enerzijds een kracht. De gehele regio heeft daardoor goede, 


directe verbindingen met hét belangrijkste economische kerngebied van de regio en het grootste inter-


citystation van Nederland. Dit rechtvaardigt de investeringen in de OV-Terminal, het stationsgebied en  


het centrum van Utrecht. Voor veel OV-reizigers (circa 70%) is deze netwerkstructuur dan ook gunstig: 


belangrijke herkomst- en bestemmingsgebieden in het centrum van Utrecht worden goed met openbaar 


vervoer bediend. 


Anderzijds zorgt de gegeven structuur ervoor dat niet-centrumgerichte relaties minder goed worden gefa-


ciliteerd, én dat externe (intercity)relaties altijd via Utrecht Centraal lopen. Voor een aantal OV-reizigers zal 


deze netwerkstructuur dus ongunstig zijn. Het levert een lange reistijd op, doordat men altijd via Utrecht 


Centraal moet reizen (figuur 2.8). 
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Radiaal Transversaal Tangentieel


figuur 2.8: Een radiale lijn loopt altijd van en naar het centraal station en eindigt of begint daar. Een transversale 


lijn loopt via het centraal station, maar eindigt daar niet en rijdt door naar een andere wijk/kern. Een tangentiële lijn 


verbindt twee of meer wijken/kernen, maar loopt niet via het centraal station.


De vraag is in hoeverre deze zwaktes van het regionale OV-netwerk door middel van tangenten en neven-


knooppunten zouden kunnen worden versterkt. Doel hierbij is een directere verbinding buiten Utrecht 


Centraal om, waardoor kortere en snellere OV-verplaatsingen mogelijk zijn. Dit draagt bij aan de groei  


van het OV-gebruik, de afname van het autogebruik (op en rond de Ring) én aan ontlasting van het drukke 


OV-systeem rondom Utrecht Centraal. Daarnaast zou de ontwikkeling van meer tangenten een bijdrage 


kunnen leveren aan de bereikbaarheid van de economische kerngebieden en voorzieningen in de regio 


Utrecht. Tangenten kunnen bovendien bijdragen aan de ontwikkeling van voorstadstations in de regio, 


door ze hiermee te verknopen. Zo kunnen tangenten bijdragen aan ruimtelijke ordening in de vorm van 


knooppuntontwikkeling. 


In de huidige situatie zijn er al veel tangenten in de regio Utrecht, vooral van en naar de Uithof als belang-


rijk economisch kerngebied. Deze tangentverbindingen zullen in de toekomt verder aan belang winnen:  


de Uithof groeit verder en tegelijkertijd wordt een restrictief parkeerbeleid ingevoerd. 


In de huidige situatie rijden tangenten vaak alleen in de spits. Dit is logisch, omdat het merendeel van het 


vervoer over deze lijnen woon-werkverkeer betreft. De ambitie is echter om tangentlijnen ook buiten de 


spits te laten rijden, zodat beter is in te spelen op de behoefte van deeltijdwerkers, scholieren en sociaal-


recreatieve reizigers.


Tangentrelaties zijn per definitie zeer diffuus. Voor zinvol, kosteneffectief openbaar vervoer is het van 


belang om een zekere mate van bundeling van deze kris-kras-stromen te organiseren. Daarom is gekeken 


naar plaatsen waar een tangent een duidelijke meerwaarde zou kunnen hebben. Het gaat dan om tangen-


tiële verbindingen die:


• één of meerdere grotere (stedelijke) woongebieden bedienen;


• één of meerdere regionale nevenknooppunten bedienen (vooral de Randstadspoorstations en halten 


van belangrijke radiale buslijnen binnen de regio en verbindende buslijnen met bestemmingen buiten 


de regio);


• één of meerdere economische kerngebieden bedienen.
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Toekomstige servicenetlijnen bedienen op kleine schaal ook tangentrelaties. De tabel hieronder geeft een 


overzicht van bestaande en mogelijke tangentiële relaties die aan deze voorwaarden voldoen. In figuur 2.9 


zijn de bestaande en mogelijke tangentrelaties tussen de gebieden afgebeeld. 


BRU zal in de streefbeelden voor het openbaar vervoer op de eerste plaats de vervoerwaarden van deze 


tangentiële lijnen in beeld brengen, waarna keuzes kunnen worden gemaakt voor de uitwerking van het 


tangentiële netwerk. 


Herkomstgebied Bestemmingsgebied Bestaand Mogelijk lijn


Amersfoort/Leusden De Uithof/Rijnsweerd X 276/296/299


Almere/Huizen De Uithof/Rijnsweerd X -


Bilthoven De Uithof/Rijnsweerd X 272/284


Bilthoven Zeist X X 58     284+50


Breda/Oosterhout De Uithof/Rijnsweerd X 400 of 401


Bunnik De Uithof/Rijnsweerd X 242


Bunnik Zeist X


Bunnik Houten X


Houten De Uithof/Rijnsweerd X 281


Houten Westraven/Kanaleneiland Z. X 47


Houten Nieuwegein X 48


Houten Zeist X


IJsselstein De Uithof/Rijnsweerd X 283


IJsselstein LRC (via Nieuwegein) X Tram+33


Lunetten/Hoograven LRC (via Papendorp) X 10


Lunetten/Hoograven De Uithof/Rijnsweerd X 31/71


Maarssen LRC X 33


Nieuwegein LRC/Lage Weide X X 291     33


Nieuwegein De Uithof/Rijnsweerd X 71/272


Overvecht/Zuilen LRC X 10


Overvecht/Zuilen De Uithof/Rijnsweerd X 10/30/32


Vianen De Uithof/Rijnsweerd X 287


Vianen Houten (via Nieuwegein) X 74+48


Leidsche Rijn Nieuwegein (via Papendorp) X 28/24+33


Leidsche Rijn LRC X 28


Leidsche Rijn Maarssen X 126


Leidsche Rijn Lage Weide X 28+33


Zeist De Uithof/Rijnsweerd X 71


Zeist Nieuwegein X 71
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figuur 2.9: Bestaande en mogelijke tangentrelaties in de regio.
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In detail: Aandachtspunten bij de doorontwikkeling van tangenten


Of een mogelijke tangent ook levensvatbaar is als exploitabele OV-lijn, is van een aantal factoren 


afhankelijk. BRU kiest ervoor om het aantal tangentlijnen waar mogelijk de komende tijd verder uit te 


breiden, en ze ook buiten de spits voldoende kwaliteit te geven. Daarbij verdienen de volgende punten 


voortdurend de aandacht: 


•	 Knooppuntfunctie	van	de	OV-Terminal


 Bijna 70% van het aantal OV-verplaatsingen in de regio zal ook in de toekomst via Utrecht Centraal 


verlopen. Dit is nu eenmaal de belangrijkste bestemming én de enige intercityknoop van de regio. 


Het ontlastend effect van de ontwikkeling van tangenten met nevenknooppunten zal dan ook beschei-


den zijn. Het maximale potentieel voor tangentverbindingen bedraagt 30%. Omdat dit allerlei kris-


krasrelaties zijn, is naar verwachting niet meer dan de helft ook daadwerkelijk met een tangentlijn 


 te bedienen. Dat is dus maximaal 15% van alle OV-verplaatsingen in de regio. Het idee om de OV-


Terminal te ontlasten komt terug in het lopende OV-MIRT-onderzoek naar regionaal openbaar vervoer. 


Daarin is het één van de belangrijke onderzoeksopgaven.


•	 Geringe	vervoersspanning


 Door de geringe vervoersspanning op tangentiële relaties is het niet mogelijk om hoge frequenties  


te rijden op deze verbindingen. Vanaf 1000 OV-reizigers per dag wordt het interessant om op  


een (tangentiële) relatie met een bus te rijden. De reistijdwinst op deze relaties zal in de praktijk 


tegenvallen. Vanaf Utrecht Centraal rijden op veel (radiale) corridors elke paar minuten bussen, 


bijvoorbeeld in de richting van Zeist. Hierbij hoeft de reiziger zich dus minder druk te maken of de 


aansluiting goed is. Dat gemak is voor de klant heel belangrijk (zie klantwensen). 


•	 Historische	ontwikkeling	van	de	structuur	voor	openbaar	vervoer	en	auto


 De autostructuur van de regio Utrecht heeft zich ontwikkeld van een radiaal naar een tangentieel 


systeem. Tientallen jaren geleden was het geen probleem om met de auto naar het centrum te rijden 


en te parkeren op het Vredenburg of de Neude. Langzamerhand is dat veranderd. In de binnenstad 


en de schil daaromheen wordt restrictief parkeerbeleid steeds verder ingevoerd. Daarnaast zijn de 


snelwegen rond de stad een aantal malen verbeterd en verbreed. Voor het stadsregionaal vervoer 


hebben deze snelwegen een tangentiële structuur. De autoverkeerstructuur van de regio heeft zich 


dus ontwikkeld van een radiaal wegennet naar een tangentieel systeem. 


 Het OV-systeem van de regio is daarentegen nog steeds sterk radiaal, inclusief het radiale spoor- 


wegennetwerk. De infrastructuur heeft zich niet op een – voor tangentiële verbindingen gunstige – 


manier ontwikkeld. Er zijn vele infrastructurele ingrepen nodig (kruisingen van snelwegen ring, 


spoorlijnen) om een goed functionerend tangentieel netwerk te kunnen exploiteren.


•	 Concurrentie	op	tangentiële	relaties	met	de	auto


 Op radiale verbindingen loopt de auto tegen belemmeringen aan, onder meer door restrictief  


parkeerbeleid en afsluitingen voor autoverkeer. Daarom kan het openbaar vervoer op radiale verbin-


dingen een concurrerend alternatief zijn voor de auto. Op tangentiële relaties is dit lastiger, aangezien 


de auto op deze relaties veel minder belemmeringen heeft (bijvoorbeeld door restrictief parkeer-


beleid) en dus een veel aantrekkelijkere vervoersmodaliteit is ten opzichte van het openbaar vervoer. 


Aanvullend beleid van de gemeenten is nodig om ook hier kritischer naar autogebruik te kijken.
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•	 Communiceerbaarheid


 De communiceerbaarheid van het OV-systeem is van groot belang. De goed ingevoerde OV-reiziger 


zal snel begrijpen dat er een alternatieve tangentverbinding is. Voor de incidentele reiziger gaat dit 


niet op. Het is belangrijk dat er bij de ontwikkeling van meer tangenten voldoende aandacht is voor 


marketing en communicatie. 


•	 Lage	kostendekkingsgraad


 Tangentiële lijnen hebben in het algemeen een lage gemiddelde kostendekkingsgraad (37%).  


Het kost dus relatief veel geld om ze te exploiteren. De kleine kernenlijnen hebben weliswaar een  


nog lagere kostendekkingsgraad, maar deze kosten minder DRU’s, aangezien ze korter zijn en de 


frequenties lager. Zie schema: 


In detail: Ontwikkelingsconcept voor het tangentiële netwerk


De komende jaren zullen meer tangentiële lijnen in de regio gaan rijden. Er is sprake van tangentlijnen 


op twee schaalniveaus: de binnentangenten (de huidige lijnen 10 en 30) en de regiotangenten  


(de Oosttangent en Westtangent). De tangenten zullen niet als zuivere ringlijn in de regio gaan rijden,  


maar lopen van ‘buiten’ naar ‘binnen’ (zie figuur 2.10). De belangrijkste redenen hiervoor zijn:


•  De vervoersspanning op tangenten is beperkt. Door de tangentlijnen van ‘buiten’ naar ‘binnen’ te 


laten lopen, doen ze economische kerngebieden aan. Daardoor is de vervoerwaarde hoog genoeg 


om een bus te laten rijden. 


•  De buslijnen moeten veelal gebruik maken van bestaande infrastructuur. Voor een cirkelvormige 


ringlijn is geen infrastructuur beschikbaar.


•  Voor de benodigde cirkelvormige infrastructuur zullen waardevolle landschappen in de regio moeten 


worden doorsneden. Dat is ongewenst. 


Soort Buslijn aantal lijnen Kostendekkingsgraad


Radiale buslijnen 36 51%


Tangentiële lijnen 16 37%


Kleine kernen 9 19%
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figuur 2.10: Ontwikkelingsconcept tangenten in de regio Utrecht: van’ buiten’ naar ‘binnen’.
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Door de tangenten van ‘buiten’ naar ‘binnen’ te laten lopen, verbinden ze woon- en werkgebieden met 


elkaar. Omdat tangentiële vervoerstromen veel kleiner van omvang zijn dan radiale vervoerstromen, 


worden tangenten in principe buslijnen en geen tramlijnen. 


Er worden vier corridors onderscheiden in het tangentiële busnetwerk (figuur 2.11): 


• De Westtangent (nieuwe lijn 33, inclusief lijn 48): Maarssen-Lage Weide-Leidsche Rijn-Papendorp-


Nieuwegein-Houten;


• De binnentangent-noord (lijn 10/30): de Uithof-Overvecht/Zuilen-Leidsche Rijn;


• De binnentangent-zuid (lijn 10): Lunetten/Hoograven-Kanaleneiland Zuid-Papendorp-Leidsche Rijn;


• De Oosttangent: Bilthoven/Zeist-de Uithof-Nieuwegein/Lunetten-IJsselstein/Vianen. Dit is een 


combinatie van de lijnen 31, 71, 272 en 284.


Het huidige spitslijnennetwerk rondom de Uithof zal worden geïntegreerd in deze tangenten. 
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figuur 2.11: Schematische weergave van het beoogde tangentiële OV-netwerk.
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BRU concentreert zich de komende jaren op de Westtangent. Deze loopt parallel aan de A2 en verbindt 


de diverse woon- en werkkernen in Utrecht-West met elkaar, van Maarssen via Leidsche Rijn Centrum 


en Papendorp naar Nieuwegein Centrum, eventueel doorgetrokken naar Houten (bestaande lijn 48). 


Ook is BRU concreet van plan (zie de Uitvoeringsagenda) om de huidige (spits)tangentlijnen door te 


ontwikkelen tot een Oosttangent. Deze verbindt de Uithof met de NS-stations Bilthoven en Zeist in het 


noorden en Nieuwegein/IJsselstein in het zuiden. Andere OV-reizigers naar de Uithof gaan gebruik maken 


van de Uithoflijn (op termijn ook Zeist). Ze kunnen straks op station Vaartsche Rijn de overstap maken, 


waardoor Utrecht Centraal wordt ontlast. 


Daarnaast is er de Binnentangent Noord. Deze krijgt met de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum een 


versterkte functie. Aan de zuidkant komt de Binnentangent Zuid: van Lunetten naar Leidsche Rijn Centrum 


via Papendorp. Aan de kant van Leidsche Rijn Centrum maakt deze tangentlijn gebruik van de infra- 


structurele investeringen voor de Westtangent. 


Ook een tangent Nieuwegein-Houten-Bunnik-Zeist en een tangent over de A27 (Vianen-Houten-de Uithof) 


zijn logische schakels in het OV-netwerk. Vooralsnog is hier onvoldoende vervoervraag, maar BRU zal de 


mogelijkheden wel blijven volgen. 


Daarnaast zijn er in de Provincie Noord-Brabant en in de Provincie Flevoland/gemeente Almere concrete 


plannen om directe busverbindingen tussen Breda/Oosterhout, Vianen en de Uithof, respectievelijk tussen 


Almere, Huizen en de Uithof te realiseren. De regio Utrecht zal hier medewerking aan verlenen. De plan-


nen sluiten namelijk volledig aan bij de gewenste ontwikkelingen van de tangenten in onze stadsregio.


verstedelijking en openbaar vervoer


De meeste (nieuwe) binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn aan het  


beoogde dragende OV-netwerk gelegen. 


Ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer kunnen elkaar versterken. Het openbaar vervoer (vooral 


de tram) biedt bereikbaarheid en een alternatief voor de auto, en daarmee de mogelijkheid om in grotere 


dichtheden te bouwen. Nieuwe functies (wonen, werken, onderwijs) creëren mobiliteit en daarmee extra 


reizigers voor het openbaar vervoer. Binnenstedelijke woningbouwlocaties aan het beoogde OV-netwerk 


zijn bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone (aan de tramlijn over de Europalaan), de Cartesiusdriehoek (nabij 


de NS-stations Majella en Zuilen) en Nieuwegein Stadscentrum (regionaal knooppunt, overstaphalte 


SUNIJ lijn). 


Een bijzondere locatie is de A12-zone. Dit gebied zal door twee tot drie tramlijnen kunnen worden bediend. 


Of een treinstation in de A12-zone haalbaar is, hangt af van de route van de spoorlijn naar Breda. Uitleg-


locaties als Rijnenburg, Hoef en Haag en Odijk-West zijn te klein om ontsloten te worden met een tramlijn. 


Ze kunnen wel bediend worden met buslijnen van het dragende netwerk.


Ov-knooppunten


Het OV-netwerk biedt kansen om Randstedelijke, regionale of lokale    


knooppunten verder te ontwikkelen of te versterken.
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Utrecht Centraal


Utrecht Centraal, ofwel de OV-Terminal, is een knooppunt op (inter)nationale schaal. De gerealiseerde 


groei in de afgelopen jaren en de verwachte groei tot 2040 van Utrecht Centraal is groot. Dit is deels 


te danken aan de historische, sterk radiaal georiënteerde ontwikkeling van het OV-netwerk in de regio 


Utrecht. Ook de economische concentratie van functies (kantoren, Jaarbeurs, Hoog Catharijne) in het 


stationsgebied en de binnenstad zijn oorzaak voor de grote groei. Daarnaast is Utrecht Centraal de  


centrale knoop in het spoorwegnet. Het is daarmee het belangrijkste overstapstation van Nederland en 


daardoor ook voor het regionale openbaar vervoer.


Randstedelijke knooppunten


Daarnaast kunnen enkele sterke Randstedelijke knooppunten worden ontwikkeld. Het gaat om de Uithof, 


Leidsche Rijn Centrum en – op langere termijn – de A12-zone (Westraven). Hier concentreren zich de 


komende tijd tal van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om de regio Utrecht op lange termijn aantrek-


kelijk en bereikbaar te houden, moet op deze plekken openbaar vervoer van een hoge kwaliteit worden 


aangeboden. 


Regionale knooppunten


Tegelijkertijd met de Randstedelijke knooppunten kan de ontwikkeling van regionale knooppunten worden 


versterkt. Dit zijn vaak Randstadspoorstations die als knooppunt kunnen gaan functioneren. Daarnaast 


vormen ook Westraven (op korte en middellange termijn), Papendorp, De Meern Oost, De Bilt Utrechtse-


weg (‘het Tunneltje’), Winkelcentrum Overvecht, Nieuwegein Stadscentrum, Zeist Centrum (figuur 2.12), 


IJsselstein Binnenstad en Vianen Lekbrug belangrijke OV-knooppunten in de regio. Speciale aandacht 


verdient station Vaartsche Rijn, nu in aanbouw. Naast Utrecht Centraal wordt dit station mogelijk het 


belangrijkste regionale overstapknooppunt, door de combinatie van Randstadspoor in vier richtingen 


en de Uithoflijn (voor een uitgebreide analyse zie bijlage B).


figuur 2.12: Het OV-knooppunt Zeist busstation.
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Lokale knooppunten


Lokale knooppunten zijn net iets méér dan een gewone bushalte op een enkele lijn. Het zijn bijvoorbeeld 


haltes waar tangentiële en radiale buslijnen samenkomen, en waar reizigers dus kunnen overstappen.  


In het huidige netwerk gaat het bijvoorbeeld om een plek waar de tangentiële lijn 10 de radiale lijn 6  


snijdt. Daar ontstaan functionele overstaprelaties. Aan dit soort haltes zou extra aandacht kunnen worden 


besteed bij voorzieningen, inpassing en vormgeving.  


De overstapmogelijkheden op dergelijke haltes zouden zichtbaarder moeten worden. Dat zou de com-


municeerbaarheid van het openbaar vervoer ten goede komen. Juist op deze belangrijke overstappunten 


is het wenselijk om HOV-kwaliteit aan te bieden. Op dit moment worden alle haltes in de regio Utrecht 


toegankelijk gemaakt en voorzien van een Dynamische Reisinformatie-zuil (DRIS). De lokale knooppunten 


zouden daarnaast extra kwaliteit (comfort en voorzieningen) moeten krijgen, om het gebruik van het open-


baar vervoer verder te stimuleren (figuur 2.13). 


 


figuur 2.13: Aandacht voor vormgeving en voorzieningen bij een R-net (zie Blok 5) halte. 


Ketenmobiliteit


Om openbaar vervoer voor meer reizigers aantrekkelijker te maken,  


wordt d ketenmobiliteit bevorderd.


Ketenmobiliteit is de onderlinge afstemming van de verschillende onderdelen van de complete verplaat-


sing van deur tot deur. Dit gebeurt zodanig dat de totale rit aantrekkelijk(er) wordt. Het kan hierbij gaan 


om maatregelen op het gebied van reisinformatie, om fysieke verbetering van de overstap van openbaar 


vervoer op openbaar vervoer, of van openbaar vervoer op fiets of auto en omgekeerd; of om een betere 


aansluiting van verschillende OV-lijnen op elkaar. BRU wil de ketenmobiliteit sterk bevorderen. Hierbij zijn 


de volgende maatregelen denkbaar:


• Stimuleren van de fiets in het voor- en natransport


• Faciliteren van parkeren van (deel)auto’s bij belangrijke OV-haltes op de rand van het landelijk gebied. 


Bijvoorbeeld in Vianen, Breukelen, IJsselstein, Bunnik en Houten Castellum.


• Geïntegreerde abonnementen en tarieven.


• Meer en betere informatie over het vervolg van de reis op haltes en in voertuigen.


• Opheffen van fysieke barrières en/of faciliteren van loop- en fietsroutes.


• Faciliteren van P+R (overstap auto op openbaar vervoer; zie hieronder).
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fietsvoorzieningen bij Ov-haltes


Door het op grote schaal voorzien in fietsvoorzieningen bij OV-haltes kan een forse 


toename worden bereikt in het gebruik van de fiets in het voor- en natransport 


voor bus, tram en trein en daarmee in het gebruik van het openbaar vervoer.


De fiets als voor- en natransportmiddel voor het openbaar vervoer (bus, tram en trein) kan het gebruik  


en de effectiviteit van het dragend netwerk flink versterken. In het stedelijke gebied biedt dit veel meer  


potentie dan P+R, dat juist buiten het stedelijke gebied een grote rol kan spelen. In de huidige situatie  


zijn de fietsvoorzieningen bij OV-haltes in omvang en in kwaliteit ontoereikend. Daarom concentreert de 


OV-vise sterk op:


• Meer locaties voor OV-fiets, om het de fietser in het natransport gemakkelijker te maken;


• Betere fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Een goed voorbeeld is het nieuwe fietstransferium onder 


station Houten;


• Op kleinere schaal goede en voldoende fietsenstallingplekken bij alle belangrijke haltes, om zodoende 


het invloedsgebied van het dragende netwerk te vergroten;


• Monitoren van het aantal gestalde fietsen bij haltes met én zonder fietsenstallingplekken, en waar nodig 


uitbreiden of introduceren van voorzieningen.


P+R (Parkeren en Reizen)


BRU wil het aantal P+R-locaties uitbreiden en het gebruik ervan stimuleren.  


Er zijn verschillende mogelijkheden in het dragende netwerk.


Het dragende netwerk van Randstadspoor, tram en bus biedt verschillende mogelijkheden voor P+R-


locaties:


• Op grotere afstand van Utrecht bieden de stations van Randstadspoor goede mogelijkheden voor P+R. 


Deze locaties voorzien hier nu al vaak in, maar het kan sterker. Een groot deel van de stations ligt buiten 


het BRU-gebied. Goede voorbeelden zijn de NS-stations Bilthoven, Breukelen en Geldermalsen.


• Aan de Ring is een aantal grootschalige transferia gepland. Het gaat om Leidsche Rijn Centrum, Hoog-


gelegen, Westraven, de Uithof en de poort A27. Al deze transferia liggen aan het dragende netwerk.7 


• Langs alle dragende bus- en tramlijnen zullen spontaan P+R-plekken ontstaan. Reizigers parkeren hun 


auto (gratis) bij een halte en reizen vervolgens met het openbaar vervoer verder naar hun bestemming. 


Vooral aan de oostzijde van de stad Utrecht lijkt hiervoor potentie te hebben. Mogelijk kan dit op enkele 


locaties actief worden gefaciliteerd door de aanleg van parkeerterreinen. Logische voorbeelden zijn de 


tramhalte Zuilenstein en halte De Bilt/Utrechtseweg (het ‘Tunneltje’). 


7 De tijdelijke P+R locatie Veemarkt vervalt in het voorjaar van 2012.
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de ontwikkeling van het Ov-netwerk in de tijd


Voor de ontwikkeling van het OV-netwerk is het belangrijk onderscheid te maken 


naar drie tijdsperioden: van nu tot 2020, van 2020 tot 2028 en van 2028 tot 2040.


Voor de periode tot 2020 liggen de plannen al grotendeels klaar. De netwerkontwikkeling in deze jaren 


heeft vooral betrekking op een andere organisatie van het bestaande openbaar vervoer. Deze ontwikke-


lingen zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda (zie Blok 5).


Voor 2020-2028 werkt de regio de komende jaren plannen verder uit. Onderzoeken en studies voor  


bijvoorbeeld de realisatie van een tramnetwerk zijn inmiddels gaande. De grote uitdaging is om de  


komende jaren financiering te organiseren voor deze plannen. 


Ambities en ontwikkelingen waarvan de haalbaarheid nog onzeker is, zijn gesitueerd in de periode  


2028-2040. Deze ambities vindt de regio belangrijk voor de lange termijn, maar voorlopig wordt er geen 


energie (onderzoek, studie, lobby) aan besteed. 


het Ov-netwerk in 2020


In 2020 is onder andere het drielagensysteem geïntroduceerd en is het  


Programma Hoogfrequent Spoor gerealiseerd. 


In 2020 is de OV-visie op belangrijke onderdelen zichtbaar ingevoerd:


• Het drielagensysteem is geïntroduceerd met een duidelijk onderscheid in dragend netwerk en service-


netwerk.


• Het dragend netwerk bestaat voornamelijk uit buslijnen. Er is één tramlijn: een koppeling van de  


SUNIJ-lijn met de Uithoflijn.


• Op het spoor is het Programma Hoogfrequent Spoor ingevoerd. Dit betekent 6 maal per uur intercity’s 


naar Amsterdam, Schiphol, Arnhem en Eindhoven, en 6 maal per uur Randstadspoor naar Breukelen, 


Woerden, Ede/Rhenen/Veenendaal en Geldermalsen. Naar Amersfoort en Harderwijk rijdt 4 maal per 


uur Randstadspoor (vanaf 2015). 


• De ICE naar Duitsland rijdt ieder uur in plaats van enkele keren per dag.


• Stations Utrecht Vaartsche Rijn (nu in aanbouw) en Utrecht Leidsche Rijn zijn geopend.


• De HOV-bustangenten zijn zoveel mogelijk in bedrijf. De frequenties sluiten aan op die van Randstads-


poor bij de betreffende overstapknooppunten.


• P+R is conform de OV-visie geïntroduceerd. Het gaat hierbij vooral om marketing en de locaties  


Hooggelegen, de Uithof, Westraven en Leidsche Rijn Centrum. Uitbreiding van P+R op Randstadspoor- 


stations en langs dragende lijnen zal in de komende jaren onderzocht worden.


Bij de opbouw van het radiale busnetwerk is het belangrijk om vanuit de binnenstad naar grote woonker-


nen zoals Leidsche Rijn/Kanaleneiland/Nieuwegein directe (transversale) verbindingen te behouden. Dit is 


juist van belang als de sneltram straks tijdelijk wordt ingekort tot de westzijde van het stationsgebied.
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Bij de hiervoor genoemde ontwikkelingen is het begrip ‘volgordelijkheid’ van belang. Het aantakken van 


servicenetlijnen op knooppunten, of het opheffen van parallelle lijnen, moet op een corridor pas gebeuren 


als goede knooppunten en een dragend netwerk (dat aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet) gereed zijn. 


Buslijnen kunnen pas weggehaald worden uit wijken op het moment dat alternatieven onderzocht zijn 


en beschikbaar komen.


 


figuur 2.14: Dragend netwerk: tram.


het Ov-netwerk in 2028


In 2028 is het Randstadspoor verder ontwikkeld en zijn nieuwe stations geopend. 


Ook het basisnetwerk voor de tram is gerealiseerd. Het OV-netwerk in de regio 


Utrecht in 2028 van hoge kwaliteit, berekend op de groei, betaalbaar, toegankelijk 


en duurzaam.


In de visie van BRU voldoet het OV-netwerk aan de volgende eisen en wensen:


• Het verbindt de belangrijkste woon- en werkgebieden met elkaar met een hoge kwaliteit, zodat het 


openbaar vervoer een concurrerend alternatief is voor de auto.


• Het sluit aan bij de ambities van Randstadnet 2028, dat bestaat uit een samenhangend netwerk van 


verbindende lijnen in de Randstad, met een goede doorstroming en hoge frequenties.


• Het ontsluit de grote ontwikkellocaties in de regio, zowel de binnenstedelijke locaties als de  


uitleglocaties.


• Het vangt de groei in het openbaar vervoer met voldoende capaciteit op.


• Het is voor de regio betaalbaar, zowel wat betreft de exploitatiekosten als de investeringen.


• Het faciliteert ketenmobiliteit, zodat reizigers gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, fiets, lopen 


én de auto. Openbaar vervoer en fiets gaan samen op, elk op de verbindingen waar ze sterk zijn.







 figuur 2.15: Dragend OV netwerk in 2020.
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• Het is goed toegankelijk: voor iedere potentiële gebruiker is een vorm van openbaar vervoer beschik-


baar.


• Het is duurzaam: het houdt rekening met de ontlasting van Utrecht Centrum, er is bijzondere aandacht 


voor schone voertuigen (nul emissie en waar mogelijk de tram), en er is een grote rol voor de fiets en 


een goede interactie met de omgeving.


De invulling van deze ambities is al in de periode tot 2020 begonnen. Na 2020 worden de ambities  


voltooid. Voor de netwerkontwikkeling zullen de volgende ontwikkelingen in 2028 zijn afgerond:


• Er zijn nog geen nieuwe spoorlijnen gerealiseerd. Wel zijn de meeste gewenste stations zoveel mogelijk 


geopend (Utrecht Lage Weide, Utrecht Majella, Bilthoven West en Maartensdijk). Voorwaarde voor de 


opening van deze stations is voldoende capaciteit op het baanvak en voldoende vervoerswaarde.  


De eerste voorwaarde kan grote investeringen in het spoor impliceren. Deze zijn wellicht voor 2028  


niet haalbaar. De tweede voorwaarde betekent dat de regio en de betrokken gemeenten ook ruimtelijke 


plannen voor het stationsgebied en de omgeving zullen moeten ontwikkelen. 


• De ICE naar Duitsland rijdt minimaal 1 maal per uur; in de (internationale) spitsen is dat zelfs 2 maal  


per uur.


• Het basisnetwerk voor de tram is gerealiseerd: er zijn tramlijnen naar de Uithof (de Uithoflijn én binnen-


stadsas, mogelijk doorgetrokken naar Zeist), naar Leidsche Rijn via Papendorp, en naar Overvecht en 


Zuilen. De SUNIJ-lijn heeft een snellere route over de Europalaan gekregen. 


• In 2028 zijn de belangrijke HOV-tangenten als bus in bedrijf; de Westtangent, de binnenring-noord en 


-zuid en de tangent Bilthoven-De Uithof-Nieuwegein. De tangenten hebben de kwaliteit (frequenties, 


doorstroming) van Randstadnet.


het Ov-netwerk in 2040


Na 2028 wordt verder gebouwd aan uitbreiding van het netwerk,  


vooral om verdergaande ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.


Tot 2028 zet BRU in op verbetering van het treinproduct op de bestaande spoorlijnen. BRU ambieert echter 


niet alleen productverbetering op deze spoorlijnen. De ambitie is ook dat het spoornet wordt uitgebreid. 


Het gaat om de volgende lijnen:


• een intercity-verbinding met de Uithof, een belangrijk Randstedelijk knooppunt. Dit toonaangevende 


onderwijs- en sciencecentrum moet een directe aansluiting op het intercitynetwerk krijgen. Hiervoor 


zijn op lange termijn verschillende mogelijkheden, waaronder een spoorlijn tussen station Bilthoven, de 


Uithof en station Vaartsche Rijn. Via deze spoorlijn kunnen de intercity’s Amersfoort-Utrecht-Rotterdam/


Den Haag rijden. Ze hoeven dan niet meer kop te maken op Utrecht Centraal. Er zijn ook andere  


mogelijkheden. Bijvoorbeeld door de spoorlijn Breda-Utrecht (zie hierna) door te trekken langs de  


A27 naar de Uithof en Almere, of door het doortrekken van de light rail Baarn-Bilthoven naar de Uithof,  


in combinatie met een intercitystation Bilthoven. Ook een tramverbinding tussen intercity-station 


Driebergen-Zeist en de Uithof draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de Uithof.
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figuur 2.16: Dragend OV netwerk in 2028.
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• een directe spoorlijn tussen almere, Utrecht en Breda. BRU is van mening dat deze lijn er moet komen, 


met een aansluiting op de Merwede-Lingelijn, zodat ook een directe verbinding Utrecht-Dordrecht (via 


Gorinchem) kan worden gerealiseerd. Deze spoorlijn creëert ook op die corridor een serieus alternatief 


voor de auto. In Vianen kan dan een belangrijk overstappunt bus-trein worden ontwikkeld.


• De leidsche Rijn-boog. Dit is een derde wens uit de regio. Het gaat om een nieuwe spoorboog tussen 


de spoorlijnen Utrecht-Woerden en Woerden-Breukelen. Hierdoor wordt het mogelijk om van Leidsche 


Rijn direct naar Amsterdam te treinen. Vooralsnog is de vervoersvraag echter veel te klein om een  


dergelijke investering (en de exploitatiekosten) te rechtvaardigen.


Utrecht moet ook goed aangesloten zijn op het Europese hogesnelheidsnetwerk. In de eerste plaats moet 


daarom de bestaande ICE-verbinding met Duisburg, Keulen en Frankfurt worden opgewaardeerd tot een 


echte hogesnelheidsverbinding, vergelijkbaar met de HSL-Zuid, met een snelheid van minimaal 200 km/u 


tussen Utrecht, Arnhem en Duisburg. Ook moet de frequentie omhoog: de trein moet tweemaal per uur de 


grens over. Het is daarbij wenselijk dat er via Duisburg een directe verbinding met Berlijn komt. Logisch 


beginpunt van de ICE is Schiphol, vanwege de economische spin-off die dit voor Utrecht kan hebben en de 


overstap op intercontinentale vluchten.


Na 2028 kan het tramnetwerk ook verder worden uitgebreid. Het gaat dan om verlengingen en aftakkingen 


naar Maarssen, Vleutenseweg/Leidsche Rijn Centrum/Wetering, Galecopperzoom, Biesbosch (beide in 


relatie tot A12-zone), Voordorp, Bilthoven (eventueel gekoppeld aan Soesterlijntje) en Driebergen-Zeist.
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De volgende tabel vat de ontwikkeling van het OV-netwerk beknopt samen:


Voor de uitwerking van het OV-netwerk conform deze visie zal BRU zoveel mogelijk rekening houden met 


de wensen en ambities van de BRU-gemeenten.


thema 2020 2028 2040


Spoor PHS: 6x/u IC naar Amster-
dam, Schiphol, Arnhem  
en Den Bosch + 6x/u RSS 
naar Breukelen, Woerden, 
Geldermalsen en Rhenen/
Ede + (niet PHS) 4x/u RSS 
Harderwijk, 1x/u ICE


6x/u IC naar Den Haag,  
Rotterdam en Amersfoort, 
4x/u IC naar Leiden, Light 
Rail op Soesterlijntje,  
1à2x/u ICE, 4x/u RSS naar 
Hilversum


6x/u RSS naar Amersfoort, 
IC-bediening A12-zone en 
Uithof, spoorlijn Breda/ 
Dordrecht-Utrecht-Almere, 
Leidsche Rijn-boog, 2x/u ICE


Stations Vaartsche Rijn, Leidsche Rijn 
(Centrum)


Majella, Maartensdijk, 
Lage Weide, Bilthoven West


Oudenoord, Blauwkapel, 
stations aan spoorlijn 
Breda-Utrecht


Tram Uithoflijn, ombouw SUNIJ Binnenstadsas tot aan Mooi 
Zeist, strekken SUNIJ-lijn 
over Europalaan, Leidsche 
Rijn via Papendorp en 
Zuilen/Overvecht


Uitbreidingen: Maarsen, 
Vleutenseweg/Wetering, 
Galecopperzoom, Bilthoven, 
Voordorp, Driebergen-Zeist


Bus Drielagensysteem, uitbrei-
dingen naar Rijnenburg, 
’t Klooster en Hoef en Haag


(Bus vervangen door tram) (Bus vervangen door tram)


Tangent Oosttangent, Westtangent, 
Binnentangent-Noord/Zuid 


Versterken tangenten (door-
stroming en frequentie), 
tangent Houten-Zeist (bus)


Tangent tram/people mover 
Leidsche Rijn Centrum- 
A12-zone-de Uithof


OV-Knoop-
punten


(Bus), snelwegbussen  
Breda-Vianen-de Uithof en 
Almere-Huizen-de Uithof


Zie 2020 Zie 2020


P+R en 
transferia


Zie 2020 Zie 2020
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De beschikbare financiële middelen zijn kaderstellend voor de uitwerking


De realisatie van de OV-visie staat onder een moeilijk financieel gesternte.   


Bezuinigingen en andere ontwikkelingen bemoeilijken het waarmaken van de  


ambities. BRU kiest voor bevorderen van de groei van het openbaar vervoer en  


voor het zo kosteneffectief mogelijk maken van het netwerk.


Meer nog dan tijdens de besluitvorming over het OV-Ambitiedocument bepalen financiële ontwikkelingen 


momenteel of het mogelijk is de doelstellingen van deze OV-visie daadwerkelijk te realiseren. Het gaat om 


de volgende ontwikkelingen:


• Er komt een rijksbezuiniging van eenmalig 5% en structureel 1,1% op de jaarlijkse BDU-inkomsten  


van BRU; 


• De BDU-inkomsten van BRU zijn relatief lager dan die van de andere vier grote steden, omdat BRU bij 


de instelling van de BDU nauwelijks een (in onderhoud en beheer kostbaar) tramnetwerk had. Nu BRU 


meer tramlijnen aanlegt, zal deze relatieve achterstand moeten worden ingelopen; 


• Er is geen jaarlijkse indexatie van de stijgende OV-kosten als gevolg van prijsontwikkeling op onder 


andere de brandstofprijs en de loonontwikkeling (gemiddelde jaarlijkse prognose 3%); 


• De jaarlijkse rente-inkomsten van BRU nemen af;


• De bijkomende OV-exploitatiekosten lopen op (onder andere vanwege veiligheidseisen, sociale veilig-


heid en extra voertuigcapaciteit en milieunormen).


De rijksbezuinigingen en andere financiële ontwikkelingen hebben geen eenmalig karakter. Ze zullen 


structureel doorwerken. De opbrengstengroeidoelstelling compenseert dit slechts gedeeltelijk, omdat  


een toenemend aantal reizigers vaak ook vraagt om meer inzet van OV-middelen. De kosten van OV- 


uitbreidingen (exploitatiekosten en investeringen in eventuele infrastructuur) gaan bijna altijd voor de 


baten (reizigersinkomsten) uit. Ook zijn deze kosten van netwerkontwikkeling maar beperkt door te 


berekenen aan de reiziger, zonder terecht te komen in de negatieve OV-spiraal8 : hogere tarieven g 


minder reizigers gminder OV-aanbod g minder inkomsten/relatief hoge vaste kosten g hogere  


tarieven, lagere kwaliteit, slechter imago g minder reizigers, etc. 


De negatieve spiraal brengt de geformuleerde OV-visiedoelstellingen voor 2020 niet dichterbij. Op de 


langere termijn ontstaat geen goede basis voor de realisatie van het regionale tramnetwerk en de  


8   Deze negatieve spiraal heeft zich door bezuinigingen in de regio en ook landelijk in de jaren negentig van de vorige eeuw  


voorgedaan. Daardoor is per saldo het OV-gebruik gestagneerd in een groeiende mobiliteitsmarkt (exclusief de invoering  


van de  OV-Studentenkaart).


B lO K  3 :  h O e ?
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hoogwaardige tangentlijnen. Om wel investeringen in netwerkontwikkeling te doen en een gezonde tram- 


exploitatie mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het OV-gebruik in de regio blijft groeien. Deze groei 


creëert een voldoende vervoersomvang om op termijn de gewenste systeemsprongen te kunnen maken. 


Een uitgebreidere uiteenzetting van de voorziene opbrengstenontwikkeling in het OV-systeem (inclusief de 


Uithoflijn) is opgenomen in bijlage A.


Hoe kan de regio ervoor zorgen dat de kosten binnen budget blijven? Er tekenen zich drie mogelijkheden 


af: kaasschaven, het budget voor openbaar vervoer verhogen, of het OV-netwerk kosteneffectiever maken.


1.  Bij kaasschaven gaat het om kleine bijstellingen om de kosten te drukken. Gezien de jaarlijkse ontwik-


kelingen is dit slechts zeer beperkt mogelijk. De kostendekkingsgraad van het OV-systeem in onze regio 


is nu al hoog, landelijk gezien; de onderhouds- en beheerskosten van het bestaande tramsysteem zijn 


in vergelijking met andere steden aan de lage kant. Door jaarlijks te blijven kaasschaven wordt uiteinde-


lijk de kwaliteit aangetast. De negatieve spiraal is dan onontkoombaar. BRU kiest er daarom voor om 


niet de kaasschaaf te gebruiken.


2.  Het verhogen van het OV-budget is niet mogelijk. De regio is voor haar inkomsten vrijwel geheel 


afhankelijk van de BDU-uitkering van het Rijk. Naast (beperkte) rente-inkomsten zijn er nu geen andere 


eigen bronnen om het OV-budget te verhogen. Het is niet reëel om bijdragen van gemeenten of andere 


instanties te verwachten, gezien de bezuinigingen bij gemeenten en tegenvallende ruimtelijke ontwik-


kelingen. Voor belangrijke infrastructurele investeringen zijn mogelijk incidentele rijksmiddelen beschik-


baar; de MIRT-bijdrage aan de Uithoflijn is een voorbeeld. 


Schuiven met budgetten binnen de BRU-begroting biedt een andere mogelijkheid. Het Algemeen Bestuur 


heeft in juni 2010 vastgelegd dat vanaf 2011 60% van de middelen naar de jaarlijkse OV-exploitatie gaat 


(inclusief het beheer van de tram); de resterende 40% gaat naar Wegen en Verkeer en overige taken. 


Dit betekent dat het huidige OV-voorzieningenniveau al niet meer past binnen de daarvoor beschikbare 


OV-budgetten. Daarbovenop komt nog de Rijksbezuiniging. 


In de besparingsmaatregelen 2011-2014 is aangegeven hoe de regio hiermee zal omgaan. Hierin zijn ook 


de eerste besparingsmaatregelen op het OV-exploitatie en OV-infrastructuur opgenomen (onder andere 


tariefsverhoging, aanpassing Regiotaxi Utrecht, versobering van het voorzieningenniveau). Ook zijn 


besparingsmaatregelen voor het programma Verkeer en Vervoer opgenomen, inclusief bezuinigingen 


op OV-infrastructuurprojecten. Voor de periode 2015 tot en met 2020 is een verdere OV-besparing  


nood-zakelijk om binnen de 60% verdeling van de beschikbare BDU-middelen te blijven.


Met deze besparingsmaatregelen is het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer tot 2020 


geheel benut met infrastructuur en mobiliteitsprojecten (onder andere door VERDER-afspraken). In het 


RUVV is al zo’n 70% van de regionale investeringen belegd in (H)OV/tramprojecten. In totaal zet BRU 


hierdoor nu al veruit het grootste deel van haar middelen in voor regionaal openbaar vervoer. Behalve 


op de langere termijn na 2020 (mogelijke nieuwe MIRT-bijdrage, eventueel medebekostiging, PPS) is  


een verdere toename van het beschikbare OV-budget daarom irreëel. 
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3.  Blijft over: het OV-netwerk kosteneffectiever maken. BRU richt haar pijlen sterk op deze optie. Door 


structureel werk te maken van verlaging van de kosten en verhogen van de opbrengsten neemt de 


kostendekkingsgraad toe. Daarmee neemt de afhankelijkheid van de overheidsbijdrage in het openbaar 


vervoer af, terwijl de reizigersbijdrage juist toeneemt. Bijkomend voordeel: de vervoerder zal zich  


meer moeten richten op de reiziger. Die reiziger is immers zijn belangrijkste financier. In Blok 2 is de 


gewenste netwerkontwikkeling voor groei en kwaliteitssprong al aangegeven voor de kortere en  


langere termijn: de zogenoemde drielagenstructuur. Dit moet op de hoofdcorridors reizigersgroei  


mogelijk maken, en daarmee ook groei van reizigersinkomsten genereren. 


 Omdat hieruit echter slechts een beperkt deel van de groeiende kosten zal worden gedekt, kiest BRU 


ook voor de volgende instrumenten om het openbaar vervoer kosteneffectiever te maken:


• Kostprijsverlaging bij de vervoerder, door middel van een nieuw Programma van Eisen (PvE) bij de 


nieuwe aanbesteding Regiovervoer Utrecht 2013; 


• optimalisatie van het lijnennet door rechttrekken en bundelen van lijnen, verhogen van de snelheid 


en verminderen van de onbetrouwbaarheid. Ook dit is opgenomen in het besparingsvoorstel;


• inzetten van regionaal tariefbeleid, zodat meer inkomsten per reiziger, meer reizigers én een hogere 


benutting worden gerealiseerd (zie hieronder);


• verbeteren van de bezettingsgraad van het openbaar vervoer door: 


- (gedeeltelijk) saneren van weinig benutte ritten en lijndelen, zonder dat dit de mobiliteitsgarantie 


beperkt; 


- inzetten van het juiste materieel, passend bij de vervoersvraag;  


- beter benutten van de capaciteit buiten de spitsen (waaronder tariefdifferentiatie spits/dal,  


weekendkortingen en dergelijke).


• beheersbaar maken van de bijdrage vanuit het OV-exploitatiebudget van de Regiotaxi Utrecht, onder 


andere door tariefverhoging en jaarlijkse doorberekening van de kostenindexatie. Dit is opgenomen 


in het besparingsvoorstel. Vanaf najaar 2013, bij de ingang van het nieuwe contract met vervoerders, 


moet de Regiotaxi een taakstellende OV-exploitatiebijdrage krijgen van jaarlijks € 4 miljoen. De subsi-


die op specifieke doelgroepen wordt zodoende meer via de (gemeentelijke) bijdragen gefinancierd. 


Daarbij richt de regio zich meer op substitutie van Regiotaxi-gebruik naar het reguliere, toegankelijk 


gemaakte OV-systeem;


• meer gebruik maken van de (OV-)fiets voor verplaatsingen op de korte afstanden en in het voor- en 


natransport; 


• investeren in efficiëntere OV-infrastructuur door:


- doorstromingsmaatregelen op korte termijn;


- meer efficiency in beheer en onderhoud van vernieuwde traminfrastructuur;


- (tijdige) realisatie van het lopend OV-/HOV-/tramprogramma, zoals nu in de besparings- 


maatregelen is opgesteld (met prioriteit voor OV-doorstromingsmaatregelen); 


- goede doorstromingsmaatregelen en tijdelijke exploitatieoplossingen tijdens werkzaamheden  


en verbouwingen (onder andere door overleg tussen vervoerder, wegbeheerder en concessie-


verlener);
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- realiseren van randvoorwaardelijke nieuwe haltes/keervoorzieningen om het efficiëntere,  


dragende netwerk daadwerkelijk te kunnen realiseren;


- kiezen voor kosteneffectieve oplossingen bij zowel investeringskosten als jaarlijkse exploitatie-


kosten bij een nieuwe busstalling, ter vervanging van de huidige Europalaan-stalling (in 2019, 


vanwege gebiedsontwikkeling).


Hierna is de OV-doelstelling in relatie tot het beschikbare budget nader uitgewerkt (figuur 3.1). 


 


 


figuur 3.1: Omgaan met OV-doelstelling in relatie tot beschikbaar budget.


Toelichting:


• Door taakstellende besparingen en daarna een taakstellend gelijkblijvend budget zijn slechts beperkte 


middelen beschikbaar en randvoorwaardelijk (de zwarte stippellijn);


• De groene driehoek geeft aan dat eigenlijk een groeiend budget noodzakelijk is, vanwege de ambities 


van het OV-Ambitiedocument en kostenontwikkelingen;


• De eerste beheersmaatregel is bijstelling van de ambities op basis van kosteneffectiviteit. Dit zijn de 


doelstellingen die nu in de OV-visie zijn geformuleerd;


• De tweede beheersmaatregel is een kostenreductie: op een deel van het huidige lijnennet zal een  


efficiënter lijnennet de opbrengsten verhogen. Per saldo moet dit voldoende opleveren (de rode  


driehoek) om de meerkosten (de gehele driehoek) te compenseren. Hierdoor blijft de regio tot 2020  


binnen het beschikbare OV-budget.


2. OV netwerk kosteneffectiever maken:
•		 Efficiënter	lijnennet
•		 Hogere	tarieven/opbrengsten
•		 Lagere	exploitatiekosten


1. Realistische OV-doelstellingen vaststellen


Beschikbaar 
OV budget


2010 2012 2020
tijd


Extra kosten ambities uit
OV Ambitiedocument


Taakstellende 
bezuiniging op 


OV budget
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Sturen op kosten en kostendekkingsgraad van de OV-deelnetwerken


BRU wil de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer structureel  


verder laten groeien.


 


Voor wat betreft de jaarlijkse exploitatiekosten kiest de regio ervoor om de huidige kostendekkingsgraad 


structureel verder te laten groeien van 55% nu (inclusief trambeheer, exclusief de RegioTaxiUtrecht) naar 


60% in 2020. Daarbij gaat BRU in 2020 uit van het OV-budget dat in 2011 beschikbaar is (conform de  


besparingsmaatregelen). BRU zal sterk gaan sturen op de verdeling van de kosten tussen deze (deel)net-


werken en de kostendekkingsgraad per (deel)netwerk.


In onderstaande tabel is dit (indicatief) weergegeven voor 2011 en voor 2020 (met de Uithoflijn). Hierbij is 


uitgegaan van nu bekende ambities en kosten. Uitwerking op tactisch en operationeel niveau zal aantonen 


of (nog) efficiënter met de kosten kan worden omgegaan.


9 Onder andere kosten voor marketing en communicatie.


2011


opbrengsten
x1.000


kosten
x1.000


kdg
 


BRU-bijdrage
x1.000


% OV-budget
 


Tram (indicatief):    


SUNIJ (expl+B&O) 10000 20400 49% 10400 17%


totaal tram  € 10.000  € 20.400 49%  € 10.400 17%


   


Bus (indicatief):    


stad en regio 46050 78000 59% 31950 53%


kleine kernen 530 2700 20% 2170 4%


bus(spits)tangent 3800 9000 42% 5200 9%


nachtnet 128 123 104% -5 0%


totaal Bus  € 50.508  € 89.823 56%  € 39.315 66%


   


totaal bus en tram  € 60.508  € 110.223 55%  € 49.715 83%


   


overig OV9 0 5000 0 5000 8%


Regiotaxi 0 5500 0 5500 9%


totaal OV  € 60.508  € 120.723 50%  € 60.215 100%
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2020


opbrengsten
x1.000


kosten
x1.000


kdg
 


BRU-bijdrage
x1.000


% OV-budget
 


Tram (indicatief):    


SUNIJ (expl+B&O) 13000 23000 57% 10000 17%


Uithoflijn 11300 12100 93% 800 1%


totaal tram  € 24.300  € 35.100 69%  € 10.800 18%


   


Bus (indicatief):    


dragend net 42500 66500 64% 24000 41%


servicenet 2400 9000 27% 6600 11%


bus(spits)tangent 6000 15000 40% 9000 15%


nachtnet 128 123 104% -5 0%


totaal Bus  € 51.028  € 90.623 56%  € 39.595 67%


   


totaal bus en tram  € 75.328  € 125.723 60%  € 50.395 85%


   


overig OV 0 5000 0 5000 8%


Regiotaxi 0 4200 0 4200 7%


totaal OV  € 75.328  € 134.923 56%  € 59.595 100%


Samenvattend wordt het OV-budget in 2020 als volgt verdeeld:


• Dragend netwerk tram: 18% (inclusief beheer en onderhoud)


• Dragend netwerk bus: 55% (40% radiaal, 15% tangentieel)


• Servicenetwerk: 11%


• Regiotaxi Utrecht: 7%


Daarnaast is er een kostenpost Overige OV-kosten. Het gaat hier onder meer om kosten voor marketing en 


communicatie. 


Op basis van de tabel zijn de volgende (taakstellende) conclusies te trekken:


• De beoogde groei van het aantal OV-reizigers (vooral in de Uithoflijn en in het dragend netwerk) kan 


worden gerealiseerd zonder extra kosten. De extra opbrengsten dekken namelijk de extra kosten.


• De tram moet de regio per saldo in 2020 met de gekoppelde Uithof-SUNIJ-lijn relatief minder kosten 


dan met alleen de SUNIJ-lijn nu. De Uithoflijn zal in 2020 bijna kostendekkend zijn. Dit is verklaarbaar: 


de huidige buslijn 12(s) is nu zeer rendabel met relatief lage kosten, maar ook met weinig extra capa-


citeit om een verdere (opbrengsten)groei mogelijk te maken. Hogere kosten van beheer en onderhoud 


worden gecompenseerd door de hogere reizigersopbrengsten van vooral de Uithoflijn, en door relatief 
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lagere beheers- en onderhoudskosten vanwege één vernieuwd tramsysteem met één nieuw  


materieeltype voor de SUNIJ- en Uithoflijn. 


• Het aandeel in de totale exploitatiekosten van het huidige radiale bussysteem neemt af in 2020.  


De kostendekkingsgraad neemt toe. Voor het dragend netwerk zet BRU met 64% in op een hoge  


kostendekkingsgraad, en vooral op meer efficiëntie: sneller, gestrekte routes, meer reizigers. 


• Het aandeel in de exploitatiekosten van bustangenten neemt toe van 9% nu naar 15%. De regio gaat 


dus een veel groter deel van het OV-budget aan tangentiële relaties uitgeven, uitgaande van een  


gelijkblijvende kostendekkingsgraad voor bustangenten tot 2020, omdat dit een groeimarkt is.


• De buslijnen van het servicenetwerk (waaronder de lijnen naar de kleine kernen) worden uitgebreid. 


Omdat hier een lage kostendekkingsgraad tegenover staat (tussen de 25-30%) is het van groot belang 


om hier zeer kosteneffectief mee om te gaan. Het zoeken is naar creatieve vormen van openbaar  


vervoer. 


• Het nachtnet is nu al kostendekkend, omdat reizigers een extra nachttarief moeten betalen. Dit is ook  


de taakstelling in 2020.


• De kosten van de Regiotaxi Utrecht moeten worden beperkt, conform de besparingsmaatregelen.  


Taakstellend wordt dit bedrag € 4,2 miljoen. Hierdoor is de kostendekkingsgraad niet meer relevant 


voor de BRU-begroting.


Dekking voor OV-plannen na 2020


Op termijn zullen andere financieringsvormen nodig zijn om de grote  


investeringen en de exploitatie van het openbaar vervoer in de regio Utrecht  


te dekken. De huidige BDU-uitkering van het Rijk is een te smalle basis voor  


de grote investeringen van de toekomst.


Voor de langere termijn – als de uitbreiding van het tramnetwerk is voorzien en een hoogwaardiger  


ontwikkeling van de tangentlijnen op het programma staat – moet voor grote OV-investeringen en dekking 


van de OV-exploitatie in de regio worden nagedacht over andere financieringsvormen. De gedachten  


gaan dan uit naar publiek-private samenwerking (PPS), gebiedsontwikkeling of financiering door an-


dere partijen. Er komen dus andere financiële bronnen dan alleen de BDU- of MIRT-bijdrage. Het MIRT-


onderzoek geeft aan dat ook het Rijk verwacht dat deze (mede)financieringsvormen worden onderzocht. 


De huidige BDU-uitkering van het Rijk biedt een te smalle basis om verdere, grote investeringen en een 


structurele exploitatiebijdrage in de regio op termijn mogelijk te maken. De uitkomsten hiervan kunnen na 


2020 ook worden betrokken bij de nieuwe vervoerconcessie(s) en de financiering hiervan.


BRU zal in de Programmabegroting 2013 de exploitatieverdeling en de infrastructurele kosten tot 2020, 


inclusief de Uithoflijn, definitief uitwerken. Daarbij komen de volgende punten aan de orde:


• Detaillering van het exploitatiemodel voor de Uithoflijn en het busnetwerk 2020 (dragend, ontsluitend 


en tangenten);


• Ontwikkeling van de faserings-, realisatie- en ingroeikosten van de tram en de (extra) busexploitatie tot 
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en met 2020, in relatie tot de ruimtelijke planontwikkeling en de ontwikkelingen van de (beschikbare) 


infrastructuur, op basis van het investeringsprogramma van onder andere RUVV, (H)OV, stationsgebied 


Utrecht/OV-Terminal en de Uithoflijn;


• Indexatie van de kosten- en opbrengstenontwikkelingen tot en met 2020 en verder; 


• Aanschaf van materieel voor de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn (met aanpassing haltes en remise), en de 


manier waarop die aanschaf het best kan worden gedekt. Als de keuze valt op afschrijving, gaat het om 


de jaarlijkse dekking van afschrijving en rente;


• Beheersing van de financiële exploitatierisico’s van vooral de Uithoflijn in de opbrengstenontwikkeling;


• Reservering van financiële middelen voor de vervanging van de traminfrastructuur na 30 jaar;


• Verdere uitbouw van het tangenten- en tramnetwerk.


Uitwerking tariefbeleid: gericht op hogere opbrengsten en betere benutting


Openbaar-vervoertarieven in de regio moeten beter gaan bijdragen aan de  


verbetering van de kosteneffectiviteit. Uitgangspunten zijn: toename van het  


aantal abonnementen, aansluiting van het OV-systeem op andere systemen  


en modaliteiten, gedifferentieerde en uiteindelijk ook hogere tarieven.


Het tariefbeleid van de regio moet meer gaan bijdragen aan de verbetering van de kosteneffectiviteit van 


het OV-systeem. De regio krijgt met de OV-chipkaart ook de (decentrale) vrijheid om zelf het tariefbeleid te 


bepalen. Dit kan overigens pas één jaar nadat het landelijke NVB-tarief (de strippenkaart) door de minister 


is afgeschaft in de Utrechtse regio. 


Tariefbeleid is meer dan alleen een noodzakelijke geldtransactie tussen de reiziger en de vervoerder. 


OV-tarieven kunnen een belangrijk instrument zijn om reizigers te werven en het gebruik van openbaar 


vervoer te sturen. In de visie van de regio behoort het tariefbeleid tot de belangrijkste onderdelen van 


OV-marketing en reizigerscommunicatie. Onze decentrale tariefsvrijheid maakt het mogelijk om in te 


spelen op de regionale reizigersbehoeften. Daarnaast is het mogelijk om via de tarieven de aangeboden 


OV-systeemkenmerken en de financiële risico’s voor de regio te beheersen. De OV-chipkaart maakt dit 


technisch mogelijk: hij biedt reizigers een gemakkelijke manier van betalen én geeft de vervoerder en de 


regio beter inzicht in het daadwerkelijke OV-gebruik. Hierdoor kan BRU beter inspelen op ontwikkelingen 


in de OV-behoefte, en het OV-aanbod daar beter op afstemmen.


Bij de uitwerking van het tariefbeleid kiest de regio Utrecht voor de volgende uitgangspunten: 


• De regio wil dat (via de vervoerder) meer regionale abonnementen worden aangeboden die inspelen 


op de behoeften van de reizigers. Abonnementen bieden reizigers veel gemak: zij hebben altijd het juis-


te vervoersbewijs op zak. (OV-)abonnementen leveren aantoonbaar meer OV-gebruik op. Het regionale 


abonnementenassortiment moet wel aansluiten op de wensen van de verschillende klantengroepen in 


de regio. Het gaat dan zowel om reizigers als om werkgevers (gezien de gewenste OV-bijdrage aan het 


woon-werkverkeer, zoals via Utrecht Bereikbaar).
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• De regio vindt het belangrijk dat het regionale OV-systeem goed aansluit op andere OV-systemen en 


andere mobiliteiten (P+R, OV-fiets, huur- en deelautosystemen). Het gaat om het faciliteren van tarief-


integratie en het stimuleren van ketenmobiliteit. Vooral de aansluiting op en integratie met de trein 


(Randstadspoor) en de buslijnen van de provincie Utrecht zijn van belang. De regio kiest ervoor om ook 


hier in de tarieven tot integratie te komen. Dit betekent niet dat overal hetzelfde kilometertarief wordt 


gehanteerd, maar wel dat instaptarief- en gebruiksvoorwaarden binnen deze abonnementen op elkaar 


zijn afgestemd. Bij volledige tariefintegratie met het spoor zal dit echter tot meerkosten leiden, omdat 


het spoor hogere en eigen tarieven hanteert. Hier is nadere uitwerking nodig, ook financieel. Hetzelfde 


geldt voor de verdere uitwerking met OV-fiets, stallingen en P+R. 


• Hogere kwaliteit rechtvaardigt een hoger tarief. BRU kiest op korte termijn (medio 2013) eenmalig voor 


een tariefsverhoging van 5%. Dit is opgenomen in het besparingsvoorstel. Ook op langere termijn zijn 


beperktere verdere tariefsverhogingen niet uit te sluiten (bijvoorbeeld bij verdere vertramming).


• De regio wil nieuwe tariefproducten in de markt zetten. Het gaat om producten die meer opleveren  


en geen of weinig extra kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld door doelgroepenbenadering en 


tariefdifferentiatie in daluren/weekeinden.


• De regio wil strikte toepassing van de nieuwe landelijke jaarlijkse OV-tariefindex (waaronder brand-


stofkosten). Bij de jaarlijkse indexatie van het regionale reizigerskilometertarief moet hier strikt de hand 


aan worden gehouden, om te voorkomen dat de daadwerkelijke kosten en opbrengsten uit de pas gaan 


lopen.


• er kan tariefdifferentiatie komen tussen verschillende typen openbaar vervoer. Het nachtnet heeft nu al 


een apart kostendekkend tarief. In de toekomst kunnen bijvoorbeeld voor het servicenetwerk andere  


tarieven gelden dan voor het dragend netwerk. BRU past er daarbij wel voor op dat eventuele  


tariefverhogingen niet tot een afbraak van het netwerk leiden (negatieve spiraal); een maximale  


opbrengstenontwikkeling is ook voor het servicenetwerk het doel. Ook een andere kilometerprijs voor 


tram ten opzichte van bus is een mogelijkheid.


Verbeteren van de doorstroming levert een grote bijdrage aan een kosten- 
effectiever OV-netwerk


Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer leidt tot reizigersgroei 


en verbetering van de efficiency. Deze verbeteringen zijn mogelijk, maar vragen 


wel om duidelijke keuzes van wegbeheerders.


Verbetering van de OV-doorstroming helpt enorm om de dubbeldoelstelling te realiseren: reizigersgroei 


én efficiencyverbetering. Dit komt omdat het verbeteren van de doorstroming exploitatiekosten bespaart 


én voor reizigers een aantrekkelijker product levert: de snelheid en betrouwbaarheid gaan omhoog.  


Een aantrekkelijker product draagt vervolgens weer bij aan meer reizigers én dus hogere opbrengsten, 


zoals blijkt uit het volgende voorbeeld:
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Een fictieve snelheidsverhoging van 10% op één lijn met een kostendekkingsgraad van 55%, vooral  


door verbetering van de doorstroming, betekent dat 10% op de kosten kan worden bespaard, terwijl de 


reizigersopbrengsten met zo’n 5% toenemen. Hierdoor stijgt de kostendekkingsgraad naar 64%. 


Vooral in de stad Utrecht gaat nu veel tijd verloren aan stilstand. Het lopende investeringsprogramma in 


(H)OV-infrastructuur, inclusief de toeleidende routes rondom het stationsgebied, voorziet grotendeels in 


oplossing van de belangrijkste knelpunten. Voor kleinere knelpunten, die ook kleinschaligere maatregelen 


vergen, zijn nu nog geen maatregelen voorzien. In het kader van het Besparingspakket en Beter Benut-


ten zijn er wel aanvullende financiële middelen voor gereserveerd. Die moeten zichzelf uiteindelijk gaan 


terugbetalen.


Verbeteringen in de OV-doorstroming zijn mogelijk! Ze vragen echter wel om keuzes van wegbeheerders 


in de infrastructuur, en/of verkeersregelingen. De indruk is vaak dat fiets en openbaar vervoer hierbij 


elkaar in de weg zitten. In de praktijk blijkt het vaak mogelijk om voor fiets en openbaar vervoer goede 


maatregelen te bedenken die voor beide weggebruikers de doorstroming verbeteren. Goede voorbeelden 


zijn te zien op de Neude en het Lucas Bolwerk in de Utrechtse binnenstad. De echte keuzes hebben vaak 


consequenties voor de afwikkeling en circulatie van het autoverkeer. Het gaat dan om aanpassingen van 


de fijnmazigheid van de lokale ontsluiting (bijvoorbeeld afslagverboden) en om ingrepen op het regionale 


en stedelijke wegennet (knips uit het Actieprogramma Luchtkwaliteit). 


BRU wil de komende tijd veel energie steken in het inzichtelijk maken van de knelpunten in het OV- 


systeem. Daardoor kunnen juiste maatregelen worden genomen om de doorstroming te verbeteren.  


Uiteindelijk is BRU daarbij afhankelijk van de keuzes van de wegbeheerders. BRU zal in de jaarlijkse  


vervoerplannen meer rekening gaan houden met de aanpak van doorstromingsknelpunten door  


gemeenten. Dat wil zeggen: als een gemeente knelpunten niet aanpakt, zou dat kunnen leiden tot een 


verschraling van het OV-aanbod op de betreffende lijnen.
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B lO K  4 :  w i e ?


OV-ambitiedocument


Veel van de ambities uit het OV-Ambitiedocument (2008) zijn onderweg naar de  


uitvoering. Deze OV-visie bouwt er op voort.


De OV-visie onderschrijft de ambities met betrekking tot de organisatie en verantwoordelijkheden van het 


OV-Ambitiedocument. Hieronder staat kort aangegeven in hoeverre deze ambities al zijn gerealiseerd.


ambitie Invulling


Regie op de vervoerontwikkeling, 
afstemming in de uitvoering


BRU voert de regie op de vervoerontwikkeling van het openbaar  
vervoer en het bredere mobiliteitsbeleid. Dit overstijgt de reikwijdte 
van de concessiehouders (de vervoerders). De korte-termijnontwik-
kelingen en de operationele afstemming met de omgeving behoren 
tot de taken van de vervoerders.
De bovengenoemde taak- en rolverdeling is in de afgelopen jaren  
ingezet. In de nieuwe concessie krijgt ze concreet vorm en inhoud. 
Een onderdeel van de nieuwe aanpak is een grotere betrokkenheid 
van de BRU-besturen bij de uitvoeringsplannen.


Goed opdrachtgeverschap door 
aanbesteding en concessiebeheer


De eerste stap is de aanbesteding van de concessie(s). De conces-
sievoorwaarden garanderen dat de reizigers en BRU het gewenste 
product krijgen. BRU zet hiervoor periodieke monitoring en financiële 
prikkels in.
In de voorwaarden voor de nieuwe concessie komen voldoende 
voorwaarden voor het waarborgen van de kwaliteit en monitoring 
daarvan. De organisatie van het opdrachtgeverschap vraagt om een 
verdere ontwikkeling.


Eigenaar franchise-formule voor 
overkoepelend merk en product-
formules


BRU wordt ontwikkelaar en beheerder van het merk en de product-
formules. Via een franchise-formule gaan de vervoerders het merk en 
de producten toepassen. Het gaat om herkenbaarheid en continuïteit 
voor de reizigers.


Intensiveren afstemming met 
collega-overheden


De afstemming van het marketingbeleid met provincie Utrecht en an-
dere overheden wordt geïntensiveerd, met als doel een helder beeld 
voor de reiziger. Het gaat daarbij ook om dynamische reisinformatie, 
tarievenbeleid en afstemming tussen concessies over de lijnvoering.
Voor de OV-chipkaart, de tarieven en de dynamische reisinformatie 
werkt BRU samen met de provincie Utrecht. Voor de dynamische 
reisinformatie is die samenwerking verbreed naar andere provincies 
en regio’s via GOVI (Grenzeloze OV-informatie). De samenwerking bij 
de lijnvoering loopt goed.
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ambitie Invulling


Actieve sturing op een goede 
OV-infrastructuur


BRU stelt zich actief op om te zorgen voor een kwalitatief goede/ 
OV-infrastructuur. Voor de traminfrastructuur en dynamische reisinfor-
matie (de borden op de haltes) wordt BRU eigenaar; het beheer wordt 
uitbesteed. Voor busgerelateerde zaken stelt BRU een programma/
op en maakt het afspraken, via convenanten, met de wegbeheerders. 
Doel is om op korte termijn de kwaliteit op de belangrijke OV- 
corridors te vergroten.
De ambitie voor de traminfrastructuur en de dynamische reisinforma-
tie is gerealiseerd. De uitvoering en verbetering van businfrastructuur 
is een lastig dossier. Hier is beperkte voortgang geboekt. Wel heeft 
BRU de regie op de aanpassing van de bushaltes vanwege de toe-
gankelijkheid genomen. Dit project loopt goed.


De OV-ambities vormen onderdeel 
van integrale beleidsontwikkeling


Het OV-beleid staat niet op zichzelf. De inzet is om te komen tot inte-
gratie met ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat dan om locatiekeuzes 
en benutting van locaties. Daarnaast is stringent parkeerbeleid nodig 
om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Door een goede 
integrale beleidsontwikkeling zorgt BRU voor een betere benutting 
van de OV-potenties.
De gecombineerde inzet van ruimtelijk en mobiliteitsbeleid (inclusief 
openbaar vervoer) krijgt steeds meer vorm. Dit is zichtbaar in het 
project A12-zone. Een koppeling met het parkeerbeleid is nog niet 
gemaakt.


eindbeeld 2020


In 2020 moeten met minder financiële middelen toch meer mensen per openbaar 


vervoer reizen, via de drielagenstructuur. Dat vraagt om keuzes en om een betere 


aansluiting van aanbod van openbaar vervoer op de vraag. Rollen en verantwoor-


delijkheden van betrokken partijen moeten helder zijn. Ook het proces moet beter.


In 2020 wil BRU toe naar een sturingsmodel dat aansluit bij de ambities en uitgangspunten van deze  


OV-visie. De volgende kernpunten zijn de basis voor het sturingsmodel: 


• Als gevolg van de bezuiniging op de BDU-uitkering is de komende periode minder geld beschikbaar. 


Dit betekent dat moet worden gestuurd op de inzet van geld en het rendement dat deze inzet oplevert. 


Doel: met een gelijkblijvend budget meer mensen vervoeren.


• BRU heeft als doel om op de relaties tussen woon- en werkgebieden, economische kerngebieden,  


meer mensen te vervoeren.


• BRU wil het drielagenstructuur invoeren, om daarmee invulling te geven aan het begrip mobiliteits-


garantie. 


Deze kernpunten staan centraal bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie, die eind 2013 ingaat.  


In de aanbesteding verwerkt BRU een groot aantal keuzes die nodig zijn om het aanbod van reizigers en 


de beschikbaarheid van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen. Dit is alleen mogelijk als BRU 
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goed inzicht heeft in de vervoersmarkt en de prestaties van de vervoerders. Daarvoor zijn goede,  


bindende afspraken met de vervoerders noodzakelijk. De invoering van de OV-chipkaart vormt hiervoor 


een goede basis. 


Van belang in de nieuwe concessie is daarnaast de noodzaak om meer reizigers te verleiden het open-


baar vervoer te gebruiken. BRU en de vervoerders moeten bindende afspraken maken over tarieven, 


abonnementen en marketing, zodat de keuzereiziger (of zijn werkgever) vaker kiest voor openbaar 


vervoer. Tot slot zal BRU eisen stellen aan de inzet van schone bussen. Voor de concessie vanaf  


december 2013 zullen de nieuwe bussen moeten voldoen aan de Euro VI-norm. Deze is vanaf 1 januari 


2014 verplicht. Als gemeenten een lagere uitstoot willen dan deze norm, om een leefbaarheidsknelpunt  


op te lossen, dan moeten daarover aanvullende afspraken worden gemaakt.


BRU ambieert een bijdrage te leveren aan een lagere CO2-uitstoot. Dat kan door het brandstofverbruik van 


de bussen te verlagen en brandstoffen te gebruiken met het beste rendement. Dit is een belangrijk punt 


voor de nieuwe Regioconcessie. De trams leveren deze bijdrage al: ze maken gebruik van groene stroom.  


De reiziger wil snel en betrouwbaar openbaar vervoer. De kwaliteit van de infrastructuur verdient daarbij 


aandacht. Goede kwaliteit leidt namelijk tot betere doorstroming. Maar het vergt ook een juiste organisa-


torische benadering, waarbij de rollen en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen helder zijn 


gedefinieerd. Als de basis op orde is (goede reisinformatie en organisatie, betrouwbaar en snel openbaar 


vervoer), kan de aandacht worden gericht op het aantrekken van meer reizigers, door de kwaliteit van het 


product en de beleving verder te verhogen. 


Om dit eindbeeld te realiseren is het volgende nodig:


• Meer aandacht voor verdergaande procesverbetering;


• Heldere taakafbakening tussen BRU en de vervoerders;  


• Gestructureerde samenwerking met de omgeving. 


Procesverbetering


BRU zal zich steeds verder ontwikkelen als professionele opdrachtgever en   


regisseur van het regionale openbaar vervoer, met een zakelijke en bedrijfsmatige 


werkwijze.


 


BRU heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Van concessieverlener is BRU steeds meer opdracht-


gever geworden. Dit is het gevolg van verdergaande juridisering van de aanbestedingen, landelijke 


ontwikkelingen rondom de rolverdeling en inzet van de vervoerders, en een andere risicoverdeling tussen 


overheden en vervoerders. 


De rol van BRU als opdrachtgever is belangrijker geworden. Dat betekent niet dat BRU als opdrachtgever 


alles zelf moet gaan doen. BRU zal veel meer werken in een rol van regisseur. Regie houden en voeren, 
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dat is belangrijk om tot de gewenste resultaten te komen. Het betekent dat extra inzet nodig is. Het is de 


bedoeling die zoveel mogelijk uit te besteden aan derden. BRU zal zich dus steeds meer ontwikkelen tot 


een professionele opdrachtgever. 


Die professionele opdrachtgever en regisseur van het regionale openbaar vervoer zorgt voor: 


• Een goede organisatie van de processen; 


• Een continu proces van monitoren, evalueren en bijsturen; 


• Een goed oog voor de belangen van de opdrachtnemer; 


• Verantwoording door de opdrachtnemer; 


• Verdeling van verantwoordelijkheden (de risico’s komen bij de partij die ze kan beïnvloeden); 


• Communicatie met de omgeving; 


• Een goede relatie met de wegbeheerders, met het oog op de kwaliteit van de OV-routes. 


De benadering is zakelijker en bedrijfsmatiger dan gebruikelijk is bij organisaties als BRU. De rollen van 


BRU moeten dus helder en concreet zijn. 


taakafbakening tussen vervoerder(s) en BRU


BRU zal steeds meer een regierol op zich nemen bij zaken die direct of indirect het 


openbaar vervoer raken (het tactisch niveau). De sturing op dit niveau krijgt meer 


aandacht. Goede communicatie en afstemming met de vervoerders is daarbij van 


groot belang.


Bij de start van de aanbesteding voor de nieuwe concessie is de volgende primaire taakverdeling 


vastgelegd:


• Strategisch niveau: BRU


• Tactisch niveau: BRU en vervoerder


• Operationeel niveau: vervoerder


Deze taakverdeling is goed, maar vraagt om meer invulling op het tactische niveau. BRU wil dan ook meer 


sturing gaan geven op dit tactische niveau. Gezien de ontwikkeling van de taakopvatting van de vervoer-


ders en de ambities van BRU voor de komende jaren, is die sturing nodig. 


OV-opdrachtgever, tactisch niveau 


BRU zal in toenemende mate een regierol op zich nemen voor zaken die direct of indirect het openbaar 


vervoer raken. Het gaat dan om zaken waarbij de vervoerders geen of te weinig toegevoegde waarde  


kunnen leveren. Ze raken direct de kosten en kwaliteit van het openbaar vervoer. Speerpunten zijn het 


vergroten van de snelheid en betrouwbaarheid, het verhogen van de kostendekkingsgraad, het aantrek-


ken van meer reizigers en het verbeteren van de kwaliteit van de stuurinformatie.


Dit betekent niet dat BRU alles zelf doet. Wel zal het meer een sturende en regisserende rol spelen. 


Extra energie voor deze sturing en regie is nodig om het gewenste effect – in het bijzonder de groei van 
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het OV-gebruik – te realiseren. Dit kan betekenen dat BRU andere marktpartijen dan de vervoerders gaat 


vragen om dit op specifieke onderdelen uit te werken. 


grenzeloze Openbaar vervoer informatie


Van dit laatste is het project GOVI (Grenze-


loze Openbaar Vervoer Informatie) een goed 


voorbeeld. De ontwikkeling van dynamische 


reisinformatie op de haltes kwam in de 


periode tot 2009 niet van de grond. Dit 


kwam door allerlei tegengestelde belangen. 


Vervolgens heeft een aantal overheden het 


initiatief genomen voor het project GOVI. 


Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot een 


grote stroomversnelling. De overheden 


hebben de vervoerders verplicht om mee te 


werken. Het resultaat: op een groot aantal 


haltes is nu dynamische reisinformatie 


beschikbaar.


Op tactisch niveau gaat BRU zich tot 2020 met name richten op de volgende zaken: 


• Vergroten van de snelheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer 


- Regie OV-routes (afspraken met wegbeheerders over verbetering van de doorstroming) 


- Groene golf-team (minder wachttijd voor bussen bij VRI’s)


• Verhogen van de kostendekkingsgraad


- Invoeren drielagenstructuur


• Samen met de vervoerders streven naar meer reizigers in het openbaar vervoer door: 


- Communiceerbaar openbaar vervoer 


- Reisinformatie 


- Imago-ontwikkeling 


- Tariefintegratie trein en regionaal openbaar vervoer 


- Stimuleren ketenmobiliteit (figuur 4.1)


• Verbeteren van de kwaliteit van de stuurinformatie


- Datamanagement 


- Onderzoek


Op tactisch niveau zijn de taken van de vervoerder:


• Opzetten van het jaarlijks vervoerplan en (zo effectief mogelijke) dienstregelingen. BRU stelt daarvoor, 


op strategisch niveau, de uitgangspunten op. 
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• Verbeteren van de beleving van het OV-product vanuit de rol als gastheer.


• Mogelijk maken van de optimale uitvoering van de dienstregeling, door afstemming met de  


wegbeheerders.  


• Signaleren van ontwikkelingen die zich ‘op straat’ voordoen.


• Werven van nieuwe klanten door gerichte acties.


  


De kwaliteit van het OV-product ligt grotendeels in de invloedsfeer van de vervoerder. Het is van belang 


dat BRU juist op dit punt goede communicatie en afstemming nastreeft met die vervoerder, zodat goede 


en controleerbare afspraken zijn te maken. Het gaat dan vooral om operationele kwesties, zoals schone 


bussen, vriendelijke en servicegerichte chauffeurs, goed rijgedrag en goed functionerende informatiesys-


temen. Het uitgangspunt voor de taakverdeling is dat de risico’s liggen bij de partij die ze kan beïnvloeden. 


Zo is het mogelijk om op die risico’s te sturen.


Gestructureerde samenwerking met de omgeving


BRU gaat tot 2020 veel aandacht besteden aan goede afstemming en samen-


werking met andere partijen, zoals wegbeheerders, andere OV-autoriteiten en NS. 


De ambitie is om het voor- en natransport beter op het openbaar vervoer te laten 


aansluiten. Op lange termijn streeft BRU ook naar verregaande samenwerking met 


de andere concessieverleners en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.


In een complexe arena als die van het regionale openbaar vervoer is een goede afstemming met de 


omgeving belangrijk. Kernpunten voor de periode tot 2020 zijn:


• BRU gaat als regisseur van het regionale openbaar vervoer gestructureerd samenwerken met de 


omgeving. Hierbij komt BRU tot werkwijzen die leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van het open-


baar vervoer, en tot kostenbesparing. Hiervoor gaat BRU in 2012 samen met de omgevingspartijen –  


zoals wegbeheerders, reizigers (onder andere via ROCOV), werkgevers, Prorail, NS en andere OV- 


autoriteiten – een plan en werkwijze vaststellen.   


• De doorstroomsnelheid en de kwaliteit van OV-routes is een cruciaal thema bij de samenwerking  


met de wegbeheerders. BRU wil over die samenwerking afspraken maken en deze vastleggen in 


overeenkomsten. 


• Samenwerking met de andere OV-autoriteiten en NS is belangrijk. De samenwerking zal tot een geïnte-


greerd product moeten leiden. Als reizigers de trein van NS nemen of bussen van andere overheden, 


mogen ze geen barrières ervaren. Het OV-systeem moet soepel zijn. Ook qua kosten zijn voordelen  


te behalen, door de verschillende systemen optimaal te gebruiken en op elkaar af te stemmen. 


• De ambitie is om de gehele keten (in het bijzonder voor- en natransport) beter op het OV te laten 


aansluiten. Dit spoort met de visie van BRU, waarin knooppuntontwikkeling de basis is voor verdere 


ontwikkeling van het OV-netwerk. BRU stelt hiervoor in 2012 een plan van aanpak op.
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figuur 4.1: Bij het ontwikkelen van het OV systeem moet de gehele keten van woon naar werkgebied beschouwd 


worden (Bron: Goudappel Coffeng)


• Het is belangrijk om reizigerswensen te kennen. Daarvoor is samenwerking nodig met consumenten-


platform ROCOV en organisaties als de ANWB. 


• Inzet van BRU is om flankerend beleid, zoals ruimtelijke ontwikkeling, wonen en economie, maximaal te 


laten aansluiten op het openbaar vervoer. BRU gaat daarvoor de ontwikkeling van dit beleid volgen en 


levert inbreng in die ontwikkelingen vanuit het perspectief van de ontwikkeling en exploitatie van het 


openbaar vervoer.


Periode tot 2040 


Bovengenoemde maatregelen moeten in 2020 optimaal werken. Na 2020 zal BRU actief inspelen op 


nieuwe ontwikkelingen, respectievelijk voor de periode tot 2028 en uiteindelijk tot 2040.  


Op lange termijn streeft BRU ook naar verregaande samenwerking met de andere concessieverleners 


(stadsregio’s en provincies) en met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zodoende is het mogelijk 


om de verschillende netwerken integraal te bekijken en goed op elkaar te laten aansluiten. De integrale 


afstemming kan leiden tot een nog efficiënter openbaar vervoer in (en dus ook buiten) de regio.  


Rollen van BRU ten aanzien van het tramsysteem


BRU is eigenaar en tactisch beheerder van het tramsysteem in de regio Utrecht 


(trams, baan, haltes en remise). Deze rol als tactisch beheerder wordt voor de 


periode na 2020 geëvalueerd in 2018.


Sinds december 2010 is BRU eigenaar van de infrastructuur voor de SUNIJ-lijn. BRU is dus infrastructuur-


beheerder en daarmee verantwoordelijk voor de integrale veiligheid van het tramsysteem en het beheer 


en onderhoud. BRU moet ervoor zorgen dat de infrastructuur voor het openbaar vervoer per tram  


beschikbaar is en dat deze voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen. Deze zelfstandige rol, die  


niet is gekoppeld aan de rol als OV-concessieverlener, is door het Rijk expliciet bij BRU gelegd. 
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De rol van eigenaar van de trams en de remise is een onderdeel van de wettelijke taak van BRU als 


concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer. De levensduur van de trams en de remise (30 tot 


50 jaar) is veel langer dan de maximale concessieduur (8 tot 10 jaar). BRU heeft deze zaken zelf in eigen-


dom genomen en verhuurt ze aan de vervoerder. Als ze eigendom zouden zijn van die vervoerder, dan zou 


deze een aanzienlijk risico lopen ten aanzien van de restantboekwaarden na afloop van een concessie. 


Daarnaast zijn een remise en trams specifieke activa die een directe relatie hebben met de infrastructuur. 


Zo moet een remise een directe aansluiting hebben op de trambaan en moeten de trams goed op de baan 


kunnen rijden (figuur 4.2). 


Als remise en trams eigendom zouden zijn van een vervoerder, dan zou deze een voorsprong hebben op 


andere aanbieders. Daarmee ontbreekt het level playing field. In zo’n situatie kunnen andere vervoerders 


feitelijk niet meedingen bij een aanbesteding en wordt de marktwerking ernstig gehinderd. Dit heeft 


aanzienlijke negatieve financiële gevolgen voor BRU.


BRU is op strategisch niveau verantwoordelijk voor het Tramsysteem in de regio Utrecht. Op het gebied 


van beheer en onderhoud ligt de aansturing op tactisch niveau nu bij BRU. Hiervoor heeft het AB BRU in 


december 2010 gekozen omdat door achterstallig onderhoud op de SUNIJ-lijn een inhaalslag noodzakelijk 


is. BRU zal ook voor de uitbreiding van het tramsysteem naar de Uithof verantwoordelijk zijn voor het 


tactisch beheer. 


Alle operationele beheeractiviteiten besteedt BRU uit aan marktpartijen. Het gaat dan onder andere om 


onderhoud aan de trams en de baan en het schoonmaken van trams en haltes. Deze partijen zorgen voor 


de dagelijkse uitvoering van beheer en onderhoud van het tramsysteem. BRU stuurt deze partijen aan op 


basis van output. De te leveren prestaties zijn vastgelegd in overeenkomsten.


Op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen zal BRU in het kader van de toekomstige 


aanbesteding van de OV-concessie bezien of de tactische verantwoordelijkheid voor het tramsysteem bij 


BRU blijft liggen. Daartoe zal BRU in 2018 een evaluatie uitvoeren.
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figuur 4.2: SUNIJ-lijn, halte IJsselstein Binnenstad.
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B lO K  5 :  wa n n e e R ?


Uitvoeringsagenda


De uitvoeringsagenda van de OV-visie is uitgewerkt in zeven pijlers, met voor  


elke pijler helder omschreven ambities voor vijf perioden, van nu tot 2040.


In dit blok staan de conclusies op een rij. Blok 5 beschrijft hoe BRU uitvoering wil geven aan de visie die in 


de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet. De financiële haalbaarheid van deze plannen is een belangrijk 


onderdeel van de uitvoeringsagenda. 


Het OV-Ambitiedocument stelt de keuzereiziger en de concurrentiekracht van het OV-systeem centraal. 


Randstadspoor en tram zijn de dragers van dat systeem. Om die koers gestalte te geven, is de ambitie 


uitgewerkt in zeven pijlers:


1. (Klant)wensen en ambities


2. Netwerkopbouw: analyse en ontwerp van een samenhangend OV-netwerk


3. Infrastructurele maatregelen: voorgenomen investeringen en exploitatie 


4. Materieel: verband met Integraal Programma van Eisen (IPvE)


5. Ruimtelijke ontwikkeling, knooppuntontwikkeling, P+R


6. (Interne) organisatie, wegbeheer en financiering


7. Raakvlakken tussen het Rijk en andere overheden


financiële haalbaarheid


In welke mate draagt een bepaalde maatregel bij aan de ontwikkeling van een 


kostenefficiënt OV-systeem? Dat wordt de belangrijkste factor voor de verdeling  


van financiële middelen voor de komende periode.


De OV-maatregelen tot 2020 in de uitvoeringsagenda zijn niet nieuw. Ze staan al in bestaande program-


ma’s: de concessie, het VERDER-pakket, de RUVV-maatregelen, de Uithoflijn, het jaarlijkse vervoerplan, en 


het afsprakenkader dat met wegbeheerders wordt gemaakt over doorstromingsmaatregelen. Op basis 


van de analyses in de OV-visie zijn deze maatregelen wel kritisch tegen het licht gehouden. De belangrijk-


ste factor voor de verdeling van financiële middelen voor de komende periode is de vraag: in welke mate 


draagt een bepaalde maatregel bij aan de ontwikkeling van een kostenefficiënt OV-systeem?


Voor de jaarlijkse kosten van dat systeem zal BRU in het kader van de OV-visie een meerjarenraming 


maken (inclusief de Uithoflijn). De bedoeling is om de exploitatiekosten en -opbrengsten per jaar in beeld 


te brengen, inclusief de kosten voor beheer en onderhoud van tramlijnen. 
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Pijler 1: (Klant)wensen en ambities


Tot 2020 komt BRU vooral tegemoet aan de klantwens naar snel, betrouwbaar en 


hoogfrequent openbaar vervoer. Op de langere termijn gaat de aandacht steeds 


meer uit naar de ‘satisfiers’: uitstraling, communicatie, comfort.


Klantwensen


Snelheid en gemak belangrijke concurrentiefactoren tot 2020; daarna meer inzet op ‘satisfiers’


Volgens onderzoek van Van Hagen (2003, 2004) bestaat er een zekere hiërarchische gelaagdheid in 


het belang dat reizigers aan de diverse kwaliteitsaspecten hechten. Betrouwbaarheid en veiligheid 


zijn voor de reiziger randvoorwaarden die op orde moeten zijn, wil hij gebruik van openbaar vervoer 


overwegen. Snelheid en gemak zijn de belangrijkste productkenmerken die de reiziger betrekt bij zijn 


overwegingen. Ze moeten dus voldoende concurrerend zijn met alternatieven. Als de gewekte ver-


wachtingen op het gebied van gemak of snelheid niet worden waargemaakt, ervaart de reiziger dat  


als een dissatisfier. Het gaat hierbij niet om reële prestaties gemeten in tijd of geld, maar om de  


tijdsduur en kosten zoals de reiziger die ervaart.


Verder wijst Van Hagen op de verschillen in beleving bij verplaatsingsmotieven, zie figuur 5.1. Bij de 


meer noodzakelijke vormen van mobiliteit is vooral gemak, snelheid en betrouwbaarheid van belang (de 


oranje cirkel met ‘mustvervoer’, bijvoorbeeld van en naar het werk), terwijl bij ‘lustvervoer’ meer waarde 


wordt gehecht aan zaken zoals comfort en beleving (de groene cirkel, bijvoorbeeld vrijetijdstripjes).


figuur 5.1: De klantwensenpiramide, Bron: Van Hagen (2003), Van Hagen en Peek (2004).


5.  Emoties: 
 waardevolle tijdbeleving


2.  Reistijd van deur tot deur: 
 hoe sneller hoe beter


3.  Geestelijke inspanning: 
 gedoe is taboe


4.  Lichamelijke inspanning: 
 reisgerief staat centraal


1.  Vertrouwen:
 veilige reis, doen wat 
 verwacht en beloofd wordt


Klantwensenpiramide


‘lust’: ontspannen reizen


‘must’: snel reizen


Sociale
veiligheid


Betrouwbaarheid


Snelheid


comfort


Beleving


Gemak
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Emotie en comfort zijn niet alleen een extra stimulans, ze beïnvloeden ook de gepercipieerde reistijd. 


Dit zijn satisfiers: leuke extra’s die het reizen extra plezierig kunnen maken. Ze vergroten de individuele 


waarde van het openbaar vervoer. Hun afwezigheid is geen directe reden om het openbaar vervoer 


niet te gebruiken, maar hun aanwezigheid kan wel een stimulans zijn om dat wel te doen. Een belang-


rijke aanvulling door Van Hagen en Peek (2004) is dat emotie en comfort ook de gepercipieerde reistijd 


en value-for-money beïnvloeden. Het veraangenamen van de reis bekort in de beleving van de reiziger 


de duur van de reis. In die zin hebben emotie en comfort ook impact op de kwaliteitsaspecten ‘lager’ 


in de piramide.


Een uitdaging bij het veraangenamen van de reis is wel dat verschillende reizigers verschillende  


eisen stellen. Zo zal een reiziger die graag wil studeren in de trein de reis als korter ervaren als hij  


zich inderdaad goed op zijn werk kan concentreren. Tegelijkertijd zullen kinderen die zich in een stilte-


coupé vervelen en daar voortdurend stil moeten zijn, de reis als veel langer ervaren.


Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid


 


Klantwensen zijn weer te geven in een piramide à la Maslov. De ontwikkelingen in het OV-systeem tot 


2020 zijn gericht op de onderste helft van de piramide: snel, betrouwbaar en hoogfrequent openbaar 


vervoer. Op de langere termijn, als de basis van de piramide op orde is, zal BRU steeds meer aandacht 


moeten besteden aan de bovenkant van de piramide, de ‘satisfiers’.


Voorbeelden van deze ‘satisfiers’ zijn:


• Werken met rustgevende kleuren en/of rustgevende geuren in de voertuigen;


• Een strakke, pakkende uitstraling van de voertuigen en haltes/knooppunten;


• Informatie verschaffen op de juiste plekken en momenten (dus vooral bij het uitstappen van voertuigen 


en in de voertuigen);


• De haltes en knooppunten van het dragend netwerk comfortabeler maken (warm, winddicht, met goede 


parkeervoorzieningen, voorzien van een koffiecorner, en dergelijke): minder haltes met meer kwaliteit.


financiële haalbaarheid


Om de opbrengsten van het OV-systeem te verhogen is het van groot belang het OV-beleid meer te richten 


op klantwensen en dus op ‘satisfiers’. BRU wil reizigers aan zich binden. De ambitie is om mensen die veel 


gebruik maken van het openbaar vervoer abonnementen te verkopen, zodat het vanzelfsprekender wordt 


om openbaar vervoer te gebruiken. Deze ambitie kan pas echt van de grond komen als de gehele piramide 


van klantwensen is ingevuld. Die extra kwaliteit vergt echter ook extra middelen. BRU moet dus voor de 


‘satisfiers’ de kosten en baten tegen elkaar afwegen. De kosteneffectiviteit is daarbij leidend.
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Pijler 2: netwerkopbouw: analyse en ontwerp van een samenhangend OV-netwerk


Stapsgewijs zal het OV-netwerk in de regio worden vormgegeven conform de  


drielagenstructuur. De financiële haalbaarheid daarvan is gedekt. Het impliceert 


dat investeringen in nieuwe tangenten of in het servicenet allereerst moeten  


worden gedekt uit een efficiënter gebruik van middelen elders in het netwerk.
 


In Blok 2 is uitgelegd hoe het OV-netwerk er op termijn zal uitzien: een drielagenstructuur. Een netwerk in 


die vorm is uiteraard niet van de ene op de andere dag een feit. In verschillende perioden zullen projecten 


worden uitgevoerd om het zo ver te brengen. Op de laatste pagina’s van dit document is een uitvoerings-


agenda opgenomen; daarin zijn deze projecten aangegeven. 


Pijler 3: Infrastructurele maatregelen: voorgenomen investeringen en exploitatie


Wil het voorgestelde OV-netwerk goed functioneren, dan moet tot 2040 veel  


worden geïnvesteerd in de infrastructuur, binnen het beschikbare budget.  


Tot 2020 zijn daarvoor herprioriteringen nodig. Tussen 2020 en 2040 zal het  


tramnetwerk verder worden uitgebreid.


De basis moet op orde zijn, voordat het netwerk kan functioneren zoals gewenst. Het komt erop neer dat 


veel (nieuwe) infrastructuur moet worden aangelegd. Randvoorwaarde daarbij is het beschikbare budget. 


In deze pijler ligt de focus dan ook op de investeringen in de infrastructuur.


Periode tot 2020


BRU stelt een herprioritering van geplande OV-investeringen voor, om drie redenen:


1. Het is noodzakelijk om meer middelen te reserveren voor de Uithoflijn, omdat het investeringsbedrag 


niet lager kan worden gebracht dan € 321 miljoen;


2. BRU moet bezuinigen op uitgaven voor infrastructurele projecten;


3. Voor een aantal geplande OV-projecten zijn de mogelijkheden beperkt om grootschalig te investeren, 


terwijl quick wins van enkele miljoenen euro’s de doorstroming op deze assen juist flink kunnen  


verbeteren. 


De volgende OV-projecten krijgen met het oog op een efficiënter OV-systeem de hoogste prioriteit:


• de Uithoflijn, inclusief de toeleidende routes naar de OV-Terminal en aanpassingen aan busroutes rond 


station Vaartsche Rijn (Venuslaan-Vondellaan);


• de Zuidradiaal, inclusief de tunnels op het 5 Meiplein en Anne Frankplein;


• de OV-as naar Zuilen en Overvecht; 


• de stedelijke tangent noord en zuid, infrastructurele aanpassingen;


• de Westtangent, eerste en tweede fase;


• de Oosttangent, infrastructurele aanpassingen.
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Daarnaast heeft BRU via het RUVV jaarlijks investeringen beschikbaar ter bevordering van ketenmobiliteit 


rondom het OV-systeem. Hieronder vallen maatregelen als halteoptimalisatie, DRIS, fietsstallingen, 


P+R-voorzieningen en dergelijke.


Periode tot 2040


Als het omvangrijke pakket van (H)OV-maatregelen, inclusief de tram, is gerealiseerd, zal een groot deel 


van het OV-netwerk infrastructureel zijn ontwikkeld. Infrastructurele wijzigingen (en investeringen) zullen 


dus samenhangen met een systeemsprong op de bestaande assen:


• De uitbouw van het tramnetwerk, inclusief de benodigde businvesteringen, om de aangepaste  


lijnvoering mogelijk te maken;


• De versterking van tangentlijnen (grootschalige investeringen in het oplossen van kruisingen met 


hoofdwegen, knooppuntontwikkeling) die moeten leiden tot een versnelling en een korte lijnvoering, 


misschien zelfs een systeemsprong naar tram;


• De uitbouw van de OV-infrastructuur binnen en van/naar de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (vooral 


de A12-zone).


financiële haalbaarheid


Enerzijds kijkt deze OV-visie tot (ver) na het jaar 2020, anderzijds vloeit de Visie voort uit eerder genomen 


besluiten. In het algemeen zijn de infrastructurele maatregelen tot 2020 gedekt. Dit zijn de prioritaire 


maatregelen om knelpunten in het OV-systeem op te lossen. Met andere woorden: de beperkte mogelijk-


heden voor BRU om te investeren in infrastructuur worden tot 2020 grotendeels benut door maatregelen 


die een efficiëntere exploitatie opleveren. Voor de langere termijn loopt op dit moment het regionale 


openbaar vervoer onderzoek in het kader van het MIRT. Daarmee bestaat zicht op financiering van  


investeringen in OV-infrastructuur na 2020. Voor de koppeling van de Uithoflijn met de SUNIJ-lijn, en de 


daarbij behorende ombouw van de SUNIJ naar lagevloer materieel, is nog geen dekking in de begroting. 


Deze systeemintegratie is wel uitgangspunt in deze OV-visie en in het eerder vastgestelde IPvE voor de 


periode tot 2020. BRU gaat aan de slag om deze keuze binnen de meerjarenbegroting BDU te verankeren.  


BRU constateert dat bovenstaande investeringen, gevoegd bij de jaartallen start/realisatie (zie de  


uitvoeringsagenda), kunnen leiden tot kasritmeproblemen in de begroting. Vooral in de jaren tot 2015 


kunnen flinke gaten in de begroting ontstaan. Het probleem doet zich echter alleen voor als de regio met 


alle projecten echt tempo maakt. De ervaring leert dit niet altijd zo is omdat de wegbeheerder andere  


priori-teiten stelt dan de OV-autoriteit. Daarnaast kan BRU, in overleg met de gemeenten die de projecten 


uitvoeren, afspraken maken over het kasritme of tijdelijk zelf middelen voorfinancieren. BRU stelt daarom 


voor om voorlopig vast te houden aan de jaartallen in de uitvoeringsagenda. Mochten er in de toekomst 


problemen ontstaan met het kasritme op basis van af te geven beschikkingen, dan zal BRU moeten 


herprioriteren.
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Pijler 4: Materieel


Materieel moet betrouwbaar, comfortabel en snel zijn, maar ook niet te duur in 


exploitatie en zo min mogelijk schadelijk voor het milieu. Bij milieu gaat het zowel 


om het aspect duurzaamheid in het algemeen (macro) als de leefbaarheid van de 


directe leefomgeving (micro). De keuze van het materieel staat verder in het teken 


van de drielagenstructuur van het OV-netwerk: schone bussen, lagevloertrams.


Duurzaamheid en leefbaarheid


Het regionale OV-systeem heeft een belangrijke impact op het milieu. Gebruik van een efficiënt collectief 


vervoerssysteem is minder belastend voor de omgeving dan massaal gebruik van individuele gemotori-


seerde vervoerswijzen. Tegelijkertijd is het collectieve OV-systeem ook belastend voor de omgeving: echt 


schoon openbaar vervoer bestaat immers niet. 


BRU wil met de ontwikkeling van het OV-systeem bijdragen aan een beter milieu, waarbij de volgende 


twee componenten van belang zijn: 


• Duurzaamheid


 Het OV-systeem moet zo weinig mogelijk energie en grondstoffen gebruiken, zodat zijn ecologische 


voetafdruk zo klein mogelijk is. BRU moet hierbij handelen in overeenstemming met nationale en 


internationale verdragen. Doelstelling: tot 2020 10% minder CO2-uitstoot.


• leefbaarheid 


 De schadelijke uitstoot en geluidsoverlast van het OV-systeem moet omlaag, zodat het openbaar 


vervoer een bijdrage levert aan de oplossing van leefbaarheidsknelpunten in verstedelijkte gebieden. 


Deze knelpunten komen voort uit steeds strengere nationale en Europese eisen. Dat betekent: inzet van 


voertuigen met een lagere schadelijke uitstoot (diverse soorten fijnstof en stikstof), en lagere geluids-


emissie op bepaalde corridors. 


Het openbaar vervoer zal de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoel-


stellingen. Dat is het gevolg van de groei van het systeem in de regio (ten koste van individueel auto-


gebruik) en van de toenemende efficiency van het systeem (hogere bezettingsgraad per voertuig, strekken 


van routes, nemen van doorstromingsmaatregelen). De bijdrage aan duurzaamheid kan nog worden 


versterkt door aanvullende maatregelen, zoals trams laten rijden op groene energie, bussen laten rijden 


volgens ‘het nieuwe rijden’, en de inzet van energiezuinige aandrijftechnieken voor nieuw busmaterieel. 


Het kan ook door aanverwante maatregelen, zoals plaatsing van zonnepanelen op perronkappen voor het 


energiegebruik van stations (dat gebeurt al op de nieuwe stations Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist), 


of hergebruik van water om voertuigen te wassen.


Het openbaar vervoer zal de komende jaren ook een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheids-


opgave in het stedelijk gebied. De regio kiest er ook hier voor om het OV-systeem te laten groeien (ten 
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koste van individueel autogebruik) en het efficiënter te maken (hogere bezettingsgraad per voertuig, 


strekken van routes, nemen van doorstromingsmaatregelen). Ook de keuze om het tramsysteem in de 


regio uit te breiden draagt sterk bij aan het oplossen van lokale leefbaarheidsknelpunten. 


Periode tot 2014: Bussen


Zeker tot 2020 zal het busvervoer het leeuwendeel van het regionale vervoer blijven verzorgen, juist ook 


op belangrijke corridors met leefbaarheidsproblemen. Verbetering van de leefbaarheid moet hier dus 


komen van een plaatselijk lagere uitstoot van die bussen. Een grote rol spelen daarbij de emissie-eisen in 


de nieuwe concessie. Nieuwe bussen zullen de GVU-bussen vervangen. BRU gaat in de nieuwe concessie 


eisen dat al deze nieuwe bussen moeten voldoen aan de hoogste norm (Euro VI). Deze is vanaf 1 januari 


2014 ook verplicht in de EU. Zodoende kan de regio een forse verbetering van de leefbaarheid realiseren: 


77% minder uitstoot van stikstof en 66% minder uitstoot van fijnstof (zie figuur 5.2). Ter aanvulling zijn 


extra maatregelen mogelijk door hogere aanvullende eisen te stellen aan de emissies van het wagenpark, 


bijvoorbeeld op het gebied van:


• aandrijftechniek, 


• stop-go (de motor stopt bij stationair draaien), 


• toepassen van ‘het nieuwe rijden’


• terugwinning remenergie


• onderhoudsprotocollen


• brandstofwinning- en samenstelling


Als gemeenten een lagere uitstoot willen dan de EURO VI-norm, dan zijn aanvullende afspraken tussen die 


gemeenten en BRU nodig. Die afspraken kunnen dan bijvoorbeeld op bovenstaande eisen ingaan.


 


figuur 5.2: Emissies per Euroklasse (bron: DAF Trucks N.V.).                                     
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In detail: belangrijke keuzes rond busmaterieel tot 2014


• Duurzaamheid en leefbaarheid kunnen leiden tot tegenstrijdige eisen. Zo zorgen bijvoorbeeld 


roetfilters in het algemeen voor lokaal minder uitstoot, maar ook voor een hoger brandstofgebruik 


en daarmee voor een lagere bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De regio legt hierbij de 


hoogste prioriteit bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstelling. 


• Hogere eisen aan leefbaarheid en duurzaamheid brengen hogere kosten met zich mee in aanschaf, 


onderhoud en/of gebruik (life cycle costs). Een hogere kostprijs betekent daarmee direct minder 


OV-aanbod in de regio en/of hogere tarieven, tenzij hiervoor aanvullende financiering beschikbaar 


komt. Hogere kosten gaan ten koste van het OV-gebruik. Specifiek voor OV-leefbaarheid is momen-


teel alleen een rijkssubsidie van € 2,4 miljoen beschikbaar als bijdrage aan schone bussen.


• De bustechniek moet beschikbaar en volledig toepasbaar zijn in de stadsregio. Anders is het niet 


realistisch om de normen in de concessie hierop te baseren. Voorbeelden hiervan zijn experimentele 


aandrijftechnieken die nog niet in serieproductie zijn (zoals waterstof), aandrijvingen die onvol- 


doende vermogen leveren voor (dubbel)geleed materieel, of aandrijvingen die infrastructurele 


voorzieningen vergen die in de regio niet beschikbaar zijn of komen (zoals trolley-bovenleiding, 


gas- en waterstofvulpunt bij de stadsbusgarage).


• Als aanvullende normen worden gesteld om lokale leefbaarheidsknelpunten op te lossen, is BRU  


van mening dat die normen onderdeel moeten zijn van een breder maatregelenpakket en een 


gezamenlijke inspanningsverplichting. Afhankelijk van de busintensiteiten en samenstelling van de 


bustypen op een maatgevend wegvak, kunnen extra wensen of eisen aan de emissies en geluids-


belasting worden opgenomen. Deze eisen komen bovenop de wettelijke verplichting bij de aanschaf 


van nieuwe voertuigen. Wel zijn dan aanvullende lokale maatregelen nodig, bijvoorbeeld verminde-


ring van overig gemotoriseerd verkeer, emissie-eisen aan dat overige verkeer, verbetering van  


de doorstroming op wegvakken, inrichting van een weg in relatie tot de omliggende functies en 


dergelijke. Zo is te voorkomen dat een lokaal knelpunt een regiobrede oplossing voor het gehele 


buswagenpark vergt. 


• In het nieuwe Programma van Eisen zal BRU uitstooteisen en eventueel aanvullende normen en 


ambities opnemen, maar geen techniek voorschrijven. Daardoor is het aan de markt om voor het 


benodigde buswagenpark tot de optimale uitwerking te komen. De rijkssubsidie voor schone bussen 


wordt ingezet voor ingediende maatregelen die bijdragen aan het terugdringen van leefbaarheids-


knelpunten in de stad Utrecht. Marktpartijen kunnen hiervoor voorstellen doen. BRU gaat de doel-


stellingen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid concretiseren in een plan waarin de 


verschillende aspecten worden uitgewerkt in meetbare streefwaarden. Uitgangspunt is dat BRU 


gebruik maakt van beschikbare en bewezen technieken, aansluitend bij Europese normen.   


Periode tot 2020: lagevloertram


Op de middellange termijn gaat BRU de Uithoflijn aanleggen. Deze tram kan de grote hoeveelheden 


regionale en nationale reizigers vanaf Utrecht Centraal adequaat naar de Uithof vervoeren. Op deze 


corridor zullen hierdoor veel minder bussen nodig zijn. Ook streeft BRU ernaar om in deze periode lijnen 


samen te voegen of te laten aantakken op ‘dikkere’ lijnen. Het is niet waarschijnlijk dat door deze keuzes 


de totale hoeveelheid bussen op drukke corridors afneemt, in ieder geval niet in de spits. Een samen-
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gevoegde lijn bijvoorbeeld moet namelijk in hogere frequenties gaan rijden om aan de vervoersvraag te 


voldoen. Wel kunnen lokaal meer of minder bussen op corridors gaan rijden.


In het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor het Tramsysteem regio Utrecht, vastgesteld door het 


Algemeen Bestuur van BRU op 23 maart 2011, zijn alle eisen opgenomen voor de nieuwe trams. Aspecten 


die voor de reiziger van belang zijn (uitstraling, comfort, veiligheid en toegankelijkheid) zijn uitputtend als 


eis opgenomen in dat IPvE. Zo moet er een lagevloertram komen die goed inpasbaar is in de omgeving en 


die bovendien stil is. De aanschaf van nieuwe trams is als eerste aan de orde bij de Uithoflijn. Vervolgens 


zal BRU een besluit moeten nemen over de vervanging van de trams voor de SUNIJ-lijn. Dit is belangrijk, 


omdat het vervoermodel uiteindelijk uitgaat van één tramlijn: van IJsselstein en Nieuwegein via Utrecht 


Centraal naar de Uithof. Deze lijn is vanuit de exploitatie gezien één geheel. Dat is allereerst gemakkelijk 


voor de reizigers die anders moeten overstappen. Het is ook noodzakelijk, omdat de OV-Terminal onvol-


doende ruimte biedt voor het keren van de trams uit Nieuwegein en IJsselstein en de trams van de Uithof. 


Vanwege de vervoerskundige koppeling is het uitgangspunt dat op de gehele lijn één type tram rijdt. Deze 


koppeling is afhankelijk van het verloop van de bouwactiviteiten in het stationsgebied. De verwachting is 


dat de koppeling in 2019 tot stand komt.


Naast de reguliere bussen voor het dragende netwerk zal BRU in deze periode ook kleinere bussen 


introduceren voor het servicenetwerk. 


Periode 2020-2040: Meer rails, minder rubber


In de periode 2020-2040 zullen meer drukke OV-corridors een tramverbinding krijgen, in navolging van de 


Uithoflijn. Hiervoor zijn in principe de standaard lagevloertrams in beeld, zoals beschreven in het IPvE. In 


de Visie Tramnetwerk 2025 zijn de regionale ambities voor een netwerk van tramverbindingen uiteengezet. 


Deze ambities blijven onverminderd actueel. Ze zullen de regionale inzet in het lopende MIRT-onderzoek 


kleuren. Afhankelijk van de beschikbare financiering zullen nieuwe lijnen aan het tramnetwerk worden 


toegevoegd. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk te kiezen voor materieel dat dezelfde specificaties 


heeft als het materieel dat dan al rijdt op de gekoppelde SUNIJ-Uithoflijn. Dit biedt voordelen qua  


uitwisselbaarheid van voertuigen en leidt bovendien tot een kostenbesparing.


Op het gebied van de bussen zijn geen grote veranderingen te verwachten in de reizigerswensen. Het doel 


is steeds om bij vervanging de laatste stand der techniek toe te passen. Naar verwachting zal er in 2020 


duidelijkheid zijn over alternatieven voor de nu bekende brandstoffen.


financiële haalbaarheid


BRU stelt in de nieuwe concessie hoge kwaliteitseisen op het gebied van de luchtkwaliteit, de uitstraling 


van voertuigen en reizigersinformatie. BRU zal daardoor de komende jaren meer geld besteden aan de 


uurprijs voor bussen. Dat heeft gevolgen voor de omvang van het OV-systeem, aangezien het budget voor 


de OV-exploitatie niet stijgt. Deze gevolgen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en betrokken bij de 


besparingsmaatregelen.


De ingebruikname van lagevloertrams op de Uithoflijn kan worden gedekt uit de exploitatie van deze lijn. 


De meerjarenraming voor de regionale OV-visie (inclusief de Uithoflijn) moet de financiële haalbaarheid 
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verder onderbouwen. Omdat de Uithoflijn in de visie wordt gekoppeld aan de SUNIJ-lijn, zal BRU in deze 


meerjarenraming ook moeten onderbouwen hoe de vervanging van de trams op de SUNIJ-lijn kan 


worden gedekt.


Pijler 5: Ruimtelijke ontwikkeling, knooppuntontwikkeling, P+R


Ook vanuit het perspectief van het openbaar vervoer is het wenselijk om vast te 


houden aan binnenstedelijk bouwen. Het kan bijdragen aan een beperking van de 


(vraag naar) mobiliteit en aan een gunstige exploitatie van het openbaar vervoer. 


Bij de ontwikkeling van uitleglocaties (Rijnenburg, Hoef en Haag, Odijk West) moet 


BRU intussen nauw betrokken blijven, teneinde deze locaties van meet af aan van 


openbaar vervoer te voorzien. Als verstedelijkingsstrategie verdient een keuze voor 


de ontwikkeling van knooppunten de voorkeur, met een duidelijke hiërarchie en 


een aansluitend programma en profilering.    


Binnenstedelijk bouwen en het dragende OV-netwerk


De belangrijkste ruimtelijke uitdaging voor de komende tijd is het faciliteren van de groei in de regio 


Utrecht, terwijl tegelijkertijd het bestaande stedelijk gebied zo compact mogelijk blijft. De regio Utrecht wil 


deze uitdaging aangaan. Veel woningbouw wordt binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. 


Uit vervoerskundig perspectief draagt binnenstedelijk bouwen bij aan beperking van de mobiliteit en een 


breder draagvlak voor openbaar vervoer. Deze motieven sluiten goed aan bij de keuze voor een vanzelf-


sprekend dragend OV-netwerk, dat de belangrijkste woon-werkrelaties in de regio bedient. Het dragende 


OV-netwerk ligt vooral in verstedelijkt gebied. Hier is het meeste draagvlak voor openbaar vervoer, hier  


zal ook de sterkste groei plaatsvinden van het aantal OV-reizigers10. Omgekeerd liggen geplande binnen-


stedelijke projecten vaak in het invloedsgebied van het dragende OV-netwerk. Zodoende krijgen de 


binnenstedelijke bouwlocaties een kwalitatief hoogwaardig OV-product. Dit werkt twee kanten op.  


Het dragende netwerk krijgt meer draagvlak (ten gunste van kwaliteit en exploitatie), omdat zich vlakbij 


belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen voordoen.


Uiteindelijk is de uitvoering van de binnenstedelijke opgave maatwerk per gemeente en per project.  


Veel binnenstedelijke projecten zijn momenteel in financieel lastig vaarwater geraakt. Vanuit de invalshoek 


van het openbaar vervoer is het echter wenselijk om onverminderd aan de binnenstedelijke opgave vast te 


houden.


OV-ontsluiting van uitleglocaties


In de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht is nog ruimte gelaten voor nieuwe uitleglocaties. In het Regio- 


document BRU11 zijn deze locaties verder gespecificeerd. Ontsluiting per openbaar vervoer is hier een 


10  Hoe groeit regionaal OV, KIM, 2011.


11  Concept Regiodocument PRS, BRU, 2011.
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aandachtspunt. Momenteel liggen de locaties namelijk vaak niet binnen het invloedsgebied van het 


dragende OV-netwerk. Het is dan ook belangrijk dat de samenwerkende gemeenten de ontwikkeling van 


bijvoorbeeld Rijnenburg, Hoef en Haag en Odijk West goed blijven volgen. Om de uitleglocaties toch vanaf 


de eerste oplevering te bedienen met openbaar vervoer, kan een OV-groeimodel worden toegepast. 


Zodoende is er voor de bewoners vanaf de eerste oplevering openbaar vervoer beschikbaar, terwijl de 


kostenefficiëntie blijft gewaarborgd. De nieuwbouwlocaties zullen vaak niet binnen twee jaar worden 


ontwikkeld. Ze groeien langzaam, en het openbaar vervoer kan hierbij meegroeien.


Knooppuntontwikkeling en het dragende OV-netwerk


BRU zet in op de versterking van ruimtelijke ontwikkeling nabij knooppunten in het dragende OV-netwerk. 


In deze strategie speelt de hiërarchie en typologie van knooppunten een belangrijke rol. In de regio 


Utrecht wordt de volgende indeling aangehouden:


Met de ontwikkeling van het dragend OV-netwerk zullen sommige parallelle lijnen worden vervangen en 


ontsluitende lijnen worden aangetakt. Door deze ontwikkelingen wordt de betekenis van knooppunten 


groter. Ook zullen nieuwe knooppunten kunnen ontstaan. 


Uit de analyse van de knooppunten blijkt dat sommige knopen nu uitstekend bereikbaar zijn. Hun potentie 


is echter onderbenut. Voor deze plekken zou het de moeite lonen om onderzoek te doen naar een ruimer 


programma en naar een goede mix tussen wonen, werken en de aanwezigheid van voorzieningen. Voor 


andere knooppunten is de zogenoemde plaatswaarde juist groter dan de knoopwaarde. Hier zou meer 


infrastructuur of OV-aanbod kunnen worden toegevoegd. Door knooppunten op deze manier te benade-


ren, worden de potenties ervan optimaal benut. De ruimtelijke ontwikkeling en het openbaar vervoer 


worden bovendien integraal benaderd. 


financiële haalbaarheid


BRU betaalt mee aan knooppuntenbeleid door investeringen in het OV-systeem. Door OV-lijnen te laten 


rijden tussen knooppunten, verhoogt BRU de knoopwaarde van knooppunten. Gemeenten staan vervol-


gens aan de lat om de plaatswaarde te verhogen. Ketenvoorzieningen zijn van het grootste belang voor 


succesvolle knooppuntontwikkeling. Gemeenten zullen daarom overgebleven investeringsmiddelen, 


bijvoorbeeld lokaal maatwerk, hiervoor maximaal moeten inzetten. 


 


Schaalniveau Knooppunten


Internationaal Utrecht Centraal


Randstedelijk Leidsche Rijn Centrum, De Uithof en Westraven (= A12-zone voor lange termijn)


Regionaal Onder andere Randstadspoorstations


Lokaal Overstappunten bus/tram
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Parkeren en stallen


Om het OV-systeem goed te ontwikkelen wil BRU samen met de gemeenten werken aan optimale 


ketenmobiliteit tussen dragende OV-lijnen en individuele vormen van vervoer. Vooral op knooppunten 


moeten fietsers en automobilisten een vanzelfsprekende overstap kunnen maken op het dragende 


OV-netwerk. Deze zogenoemde ketenmobiliteit vergt optimale ketenvoorzieningen: stallingsmogelijk-


heden voor fietsers en parkeerplaatsen voor automobilisten (bij ketenmobiliteit vaak P+R genoemd). 


Het opstellen van richtlijnen voor deze ketenvoorzieningen moet gemeenten helpen om de relatie 


tussen parkeren/stallen en openbaar vervoer beter vorm te geven rond knooppunten.


Bij de haltes van het dragende netwerk (bus en tram) moeten fietsenstallingen zijn die aansluiten op 


de vraag van de reiziger. Het is essentieel dat reizigers gemakkelijk en veilig hun fiets kunnen stallen 


alvorens ze verder reizen. Vanwege de grotere halteafstanden en de aantrekkelijkheid van het OV- 


product (een snelle verbinding) zullen veel reizigers met de fiets naar de halte komen. Ze zijn bereid  


om een grotere afstand te overbruggen en gebruiken daarvoor de fiets.


Ketenvoorzieningen in de regio werken verschillend. Fietsenstallingen rond NS-stations zijn bekend 


en populair bij gebruikers, zodanig zelfs dat rond sommige stations overlast ontstaat door overvloedig 


aanbod van fietsen. Hier ligt vooral een uitdaging om stallingplekken meer te spreiden over de regio, 


zodat fietsers op verschillende OV-knooppunten de overstap naar het openbaar vervoer kunnen maken 


en niet alleen één centraal gelegen knoop belasten. Fietsvoorzieningen bij haltes van het dragend 


netwerk moeten daarom de komende jaren sterk worden uitgebreid.


Voor parkeervoorzieningen voor auto’s rond OV-knooppunten is het beeld gedifferentieerder. Dat heeft 


op de eerste plaats te maken met de locatie en de prijs van de parkeerplekken. Gratis of goedkope 


parkeerplekken dichtbij het centrum van Utrecht zijn schaars en dus populair. Betaalde plekken in 


de regio worden nauwelijks gebruikt. Deze wetmatigheid geldt ook voor grote gebouwde P+R- 


voorzieningen, bijvoorbeeld rond NS-stations. Als parkeren gratis is, wordt de P+R-voorziening  


overwegend goed gebruikt. Dit verschijnsel is ook te zien op plekken die niet bedoeld zijn voor P+R-


gebruik. Deze ‘spontane’ P+R-plekken zijn voor de regionale bereikbaarheid een kans, maar voor de 


lokale openbare ruimte een bedreiging.


Hierbij is het te overwegen om de vervoerder niet alleen de opbrengstverantwoordelijkheid voor de 


P+R-kaartverkoop (OV-deel) mee te geven, maar ook specifieke marketingdoelstellingen (bijvoorbeeld 


taakstellend jaarlijks 5% meer P+R-gebruik op locatie x) en hier ook ee (gemeentelijk) marketingbudget 


aan te koppelen.


Voorbeelden van goed functionerende P+R-plekken in de regio:


•  Houten Castellum NS (voor reizigers uit bijvoorbeeld Schalkwijk die op deze plek de ketenoverstap 


auto-openbaar vervoer kunnen maken)


•  Driebergen-Zeist NS (voor reizigers uit onder andere de Heuvelrug)


•  Breukelen NS (voor reizigers uit de kernen rond Breukelen)
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Voorbeelden van (te) goed functionerende spontane P+R-plekken:


•  IJsselstein Centrum


•  Winkelcentrum De Gaard, Utrecht


•  De Bilt, Utrechtseweg


Aandachtspunten bij P+R-beleid, uit te werken in regionale studie Ketenvoorzieningen:


•  In hoeverre is het verkeer te sturen met behulp van parkeerbeleid? Met parkeeraanbod of met prijs?


•  Wat zijn de kansen en mogelijkheden om door P+R het gebruik van openbaar vervoer te laten 


groeien? Welke eisen moeten er aan P+R worden gesteld?


•  Is uniformering van P+R-ketenvoorzieningen gewenst om te komen tot een vermarktbaar P+R-


 aanbod?


•  Zijn communicatie, promotie, bewegwijzering, opname in routeplanners, informatie op terreinen, 


logo’s


Pijler 6: (interne) organisatie, wegbeheer en financiering


BRU wil de eigen organisatie verder verbeteren om een goede basis te leggen  


voor de realisatie van de OV-visie. Verdergaande professionalisering van de  


eigen rollen, een heldere taakafbakening tussen BRU en de vervoerders, en  


gestructureerde samenwerking met de omgeving zijn daarbij de speerpunten.


Tot 2020 wil BRU komen tot een sturingsmodel dat aansluit bij de geformuleerde ambities en visie.  


De reiziger wil snel en betrouwbaar openbaar vervoer. Daarbij is aandacht nodig voor de kwaliteit van de 


infrastructuur. Een goede kwaliteit leidt tot een betere doorstroming van het verkeer. Maar het vergt ook 


een juiste organisatorische benadering, waarbij de rollen en de verantwoordelijkheden van de verschil-


lende betrokken partijen helder zijn gedefinieerd. Als de basis op orde is (goede organisatie, betrouwbaar 


en snel openbaar vervoer) kan aandacht worden besteed aan het trekken van meer reizigers, door de 


kwaliteit van het product en de beleving te verhogen. BRU wil meer dan nu het geval werk maken van 


deze subjectieve elementen. 


Organisatorisch is dat mogelijk door:


• Verdergaande ontwikkeling van de eigen rollen:


- Goede organisatie van de processen;


- Oog voor de belangen van de opdrachtnemer;


- Verdeling van verantwoordelijkheden (risico’s komen bij de partij die ze kan beïnvloeden);


- Verantwoording door de opdrachtnemer;


- Een continu proces van monitoren, evalueren en bijsturen;


- Communicatie met de omgeving;


- Relatie met wegbeheerders vanwege de kwaliteit van de OV-routes.
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• Heldere taakafbakening tussen BRU en de vervoerders:


- Operationeel niveau ligt bij de vervoerder;


- Strategisch niveau ligt bij het BRU;


- Tactisch niveau ligt zowel bij vervoerder als bij BRU.


• Gestructureerde samenwerking met de omgeving:


- BRU als regisseur;


- Inzetten op ketenmobiliteit door samenwerking.


financiële haalbaarheid


Kleine infrastructurele aanpassingen aan het OV-systeem zitten deels in de uitvoeringsagenda, bijvoor-


beeld in het kader van het VERDER-pakket. Deels zitten ze er niet in, omdat ze nu nog onbekend zijn. Het is 


de vraag hoe deze kleine maatregelen in de toekomst kunnen worden betaald. Omdat ook deze maatrege-


len van groot belang zijn voor een efficiënt OV-systeem, zal BRU zich moeten inspannen om er ook op 


langere termijn dekking voor te vinden. De inzet van middelen voor lokaal maatwerk biedt een mogelijk-


heid, waarbij bestuurlijk een afweging moet worden gemaakt in combinatie met wensen vanuit Wegen 


en Verkeer.


BRU adviseert gemeenten daarom om de middelen voor lokaal maatwerk te richten op:


• Ketenvoorzieningen op OV-knooppunten, zoals OV-fiets, fietsparkeren, autoparkeren (P+R),  


OV-informatiesystemen;


• Kleinschalige doorstromingsmaatregelen voor het OV-systeem.


Pijler 7: Raakvlakken met het Rijk en andere overheden


Raakvlakken tussen het netwerk van BRU en van andere overheden en vervoerders 


(zoals NS) bieden kansen om het OV-netwerk nog verder te verbeteren. BRU wil 


die kansen grijpen. Tariefintegratie kan een belangrijke rol spelen bij de financiële 


haalbaarheid.


Het OV-netwerk van BRU houdt niet op bij de grenzen van BRU of bij de grenzen van de BRU- concessie. 


Meerdere netwerken zijn met elkaar verweven binnen hetzelfde gebied. De raakvlakken die hierdoor 


ontstaan met andere overheden en concessiehouders bieden kansen en mogelijkheden voor de ontwik-


keling van een OV-netwerk dat nog efficiënter is.


Periode tot 2020


Voor de middellange termijn wordt de aandacht vooral gericht op:


• Samenhang van het OV-lijnennet van BRU met het lijnennet van de Provincie Utrecht (vooral de lijnen 


naar Stichtse Vecht, Lopikerwaard, Amersfoort en Heuvelrug);


• Het samen met de Provincie Utrecht ontwikkelen van een productformule voor OV-krimpgebieden en 


kleine kernen (servicenet);


• Coördinatie van werkzaamheden met wegbeheerders. Overlast voor openbaar vervoer moet vooraf 
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worden geïnventariseerd, alternatieve routes moeten mogelijk zijn. De afstemming gebeurt binnen 


Utrecht Bereikbaar;


• Keuzes maken samen met de gemeente, gezien de concurrentiestrijd om de ruimte. Auto en openbaar 


vervoer zitten elkaar op sommige plekken in de weg. Keuzes in prioriteiten of infrastructurele (kruisings-


vrije) oplossingen zijn dan in goed overleg nodig (kruising op- en afritten A12 en tram bij Westraven);


• Het oplossen van knelpunten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wegbeheerders (meestal de 


gemeenten); bij excessieve vertragingen volgen bezuinigingen binnen de corridor.


Spoorexploitant (nS)


Het spoor is de ruggengraat van het OV-systeem in de regio Utrecht. Aangezien Utrecht gezegend is 


met een grote hoeveelheid spoorinfrastructuur, biedt de benutting van deze infrastructuur in combinatie 


met ander openbaar vervoer een kans voor de ontwikkeling van een efficiënt OV-systeem. 


De ambities op het gebied van de netwerkontwikkeling van het spoor zijn fors. Aandachtspunten  


daarbij zijn:


• Tariefintegratie: van wezenlijk belang voor goede ketenintegratie;


• Ketenvoorzieningen op stations, voor individuele modaliteiten;


• Doorontwikkeling van de spoorinfrastructuur en de dienstregeling naar ‘6+6’ zoals ook in het  


Programma Hoogfrequent Spoor en Randstadspoor is voorzien, maar dan op alle corridors.


Het Rijk, de regio Utrecht en de NS werken samen om vorm te geven aan deze ambities. De samenwer-


king verloopt tot tevredenheid en wordt voortgezet. Wel valt de dominante positie van NS als exploitant 


op. NS moet letten op de rentabiliteit (een eis van het Ministerie van I&M) en is dus terughoudend bij het 


ontwikkelen van ambitieuze plannen. Om daar doorheen te breken, zullen de gezamenlijke OV-autoriteiten 


in de Randstad onder de vlag van OV-bureau Randstad bij het Ministerie van I&M pleiten voor meer 


decentrale invloed op het spoor. Dit wil echter niet zeggen dat zij daarmee aansturen op decentralisatie 


van (delen van) het spoornet. Meer invloed kan ook binnen de concessie van NS worden afgedwongen.


financiële haalbaarheid


Tariefintegratie is voor de Utrechtse regio van groot belang. In deze regio reizen veel OV-gebruikers 


immers in ketens van bus-bus en bus-trein. Tariefintegratie wil zeggen dat verschillende exploitanten het 


opstaptarief met elkaar moeten gaan delen zodra sprake is van één overstap. Nu strijken zij dat opstap-


tarief nog zelf op. NS, de enige exploitant van treinen in de regio, ziet de integratie niet zitten, omdat het 


daarmee te veel inkomsten zou mislopen. Ook tariefintegratie tussen verschillende busconcessies in de 


regio verloopt om deze reden nog stroef.


Tegelijkertijd wijzen onderzoeken uit dat tariefintegratie ervoor zorgt dat het OV-systeem als geheel meer 


reizigers trekt. Die reizigers zien nu nog op tegen een dubbel opstaptarief. Het gehele systeem brengt 


daardoor meer op en wordt efficiënter. BRU wil daarom met andere concessiehouders en uiteindelijk ook 


met NS afspraken maken over tariefintegratie. 
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Ov-bureau Randstad


Op 12 oktober 2010 zijn de bestuurders van de Randstadoverheden in het OV-bureau Randstad bijeen 


geweest om het Randstadnet 2028-rapport te bespreken. Het rapport is tijdens deze bijeenkomst  


vastgesteld.


De netwerkvisie van het rapport Randstadnet 2028 is voor de Utrechtse regio vergelijkbaar met de 


hoofdlijnen van de Regionale OV-visie en de ambities uit het OV-Ambitiedocument. Ook de filosofie 


achter het Randstadnet 2028 is vergelijkbaar. Zo komen de kwaliteitseisen voor het Randstadlijnennet 


overeen met het regionale beoordelingskader dat BRU hiervoor hanteert. Een kanttekening is dat het 


rapport niet duidelijk maakt hoe de overige onderdelen van het OV-systeem samenhangen met het 


Randstadlijnennet. Ontsluitende lijnen bijvoorbeeld maken – vanwege de hoge kwaliteitseisen – geen 


onderdeel uit van dit net. BRU zal dit spanningsveld zelf uitwerken in de Regionale OV-visie.


Het meest zichtbare onderdeel van het rapport Randstadnet 2028 is de gezamenlijke productformule 


voor het gehele Randstadnet. De meeste deelnemende overheden hebben al per brief laten weten 


wat zij vinden van de naam Randstadnet, het logo R-net en de gezamenlijke productformule voor  


het hoogwaardige openbaar vervoer in de Randstad. BRU heeft bij monde van de portefeuillehouder 


aangegeven akkoord te zijn met de productformule. Ook is een voorbehoud gemaakt: implementatie 


van de productformule is afhankelijk van natuurlijke momenten, zoals de inwerkingtreding van een 


nieuwe concessie. In de Utrechtse regio gaat een nieuwe concessie pas eind 2019 in. De andere  


overheden hebben vergelijkbare voorbehouden gemaakt.


Ook heeft BRU, samen met andere overheden, aangegeven dat van het OV-bureau niet alleen inspan-


ningen worden verwacht ten aanzien van productintegratie van het Regionale OV in één Randstadnet. 


Er zijn ook verwachtingen omtrent het sprinternetwerk van NS. De productformule (inclusief het 


sprinternetwerk) en de tariefintegratie tussen regionaal openbaar vervoer en NS staan voor BRU  


hoog op de prioriteitenlijst van het OV-bureau. Met NS volgt nader overleg om te bezien hoe deze 


vervoerder vooral voor het sprintervervoer kan deelnemen in een gezamenlijke productformule voor 


het gehele Randstadnet.


Werkzaamheden


Tot april 2012 worden onder de vlag van het OV-bureau diverse vervolgacties uitgevoerd:


1.  Een systeemtoets Randstadnet 2028, met aandacht voor de samenhang en complementariteit  


van het NS-net en de regionale HOV-netten.


2.  Een overzicht van de omvang van de extra investeringen, extra beheer- en onderhoudskosten en  


de extra exploitatiekosten van Randstadnet 2028.
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3.  Een toets in welke mate het Randstadnet een oplossing biedt voor de capaciteitsknelpunten die  


in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) worden voorzien.


4.  Een projectenboek, waarin alle uitbreidingen en aanpassingen van infrastructuur zijn opgenomen  


om te komen tot het Randstadnet.


5.  Een beoordelingskader voor de latere prioritering van deze maatregelen.


6.  Een investeringsstrategie en mogelijke financieringsarrangementen.


Momenteel loopt al een verkenning naar de samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het 


Randstadnet 2028. Uitgangspunt bij de verkenning is dat het Randstadnet een gedifferentieerde  


ontwikkeling van knooppunten faciliteert, en de ontwikkeling van een selectief aantal economische 


toplocaties ondersteunt. In dit onderzoek zal voor de regio Utrecht vooral worden gekeken naar de 


ontwikkeling van OV-nevenknooppunten die Utrecht Centraal kunnen ontlasten. De mogelijkheden 


om Randstadspoorstations meer in te zetten als Randstedelijke knoop of als poort voor de Randstad, 


komen daarbij ook aan bod. De succesvolle ontwikkeling van die knopen hangt samen met de wijze 


waarop NS deze stations in de toekomst gaat bedienen (met intercity’s of alleen met sprinters) en de 


wijze waarop de overheden de ketenmobiliteit van en naar deze stations organiseren (fietsparkeren, 


P+R). Deze verkenning wordt uitgevoerd in samenspraak met de decentrale overheden, het Rijk en NS.


 


financiële haalbaarheid


Het Dagelijks Bestuur van BRU heeft besloten om geen extra geld te steken in het ombouwen van  


materiaal of haltes teneinde ze te laten passen in de productformule Randstadnet 2028. Dat betekent dat 


de invoering van de productformule afhankelijk is van de aanschaf van nieuw materieel en de reguliere 


vervanging van halte-infrastructuur en voorzieningen, bijvoorbeeld bij het ingaan van een nieuwe  


concessie. Voor het overige past de filosofie van Randstadnet 2028 goed binnen de ontwikkelingen die  


in deze OV-visie worden voorgesteld. De ambitie brengt daarom geen extra kosten met zich mee.


Periode tot 2040


Voor de langere termijn worden de volgende zaken voorzien:


• Lobby voor OV-infrastructuur (uitbouw tramnetwerk) en OV-exploitatiebudget, onder andere via het 


MIRT-onderzoek regionaal openbaar vervoer;


• Na 2020: lobby voor innovatieve, kruisingsvrije oplossingen voor ingewikkelde tangenten vanaf de 


A12-zone.
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miRt-onderzoek regionaal openbaar vervoer


Achtergrond 


Op 14 september 2010 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu schriftelijk de afspraak met de 


regio bevestigd dat er een MIRT-onderzoek komt naar het openbaar vervoer in de regio Utrecht. In de 


brief dringt de minister aan op een koppeling tussen de verstedelijkingsopgave van de regio Utrecht 


(vooral de grote woningbouwopgave) en het openbaar vervoer. Bij het MIRT-onderzoek Openbaar 


Vervoer Regio Utrecht zijn de provincie Utrecht, de stadsregio BRU, de gemeente Utrecht en het 


Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken.


Aanleiding 


In de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) zijn de mobiliteitsproblemen verkend die  


optreden op de middellange (2020) en lange termijn (2028). Uit de resultaten op hoofdlijnen van  


deze NMCA blijkt dat ondanks stevige investeringen tot 2020 capaciteitsproblemen blijven bestaan  


in het binnenstedelijk en stadsregionaal openbaar vervoer van de regio Utrecht. De NMCA heeft zich  


beperkt tot het inventariseren van bereikbaarheidsknelpunten en geeft weer in hoeverre de vervoers-


vraag (de Markt) en het vervoersaanbod (de Capaciteit) op elkaar aansluiten.


Rijk en regio hebben echter ook zorgen over de leefbaarheidseffecten in het stedelijk gebied als  


gevolg van de verstedelijkingsopgave, de potentiële groei van het autobezit, en het toenemend  


belang van Utrecht als knooppunt van openbaar vervoer. Daarnaast is een regionale uitwerking van  


de NMCA nodig om de landelijke analyse te specificeren.


Het MIRT-onderzoek Openbaar Vervoer Regio Utrecht is een eerste stap om als gezamenlijke  


overheden te komen tot een gebiedsgerichte uitwerking van het regionale openbaar vervoer  


vanaf 2020. Daarbij wordt rekening gehouden met de regionale verstedelijkingsopgave. Naast de  


voorlopige resultaten van de NMCA houdt het MIRT-onderzoek verband met de (nog te verwachten) 


Rijksvisie Regionaal Openbaar Vervoer.


Doel en resultaat 


Het doel van het MIRT-onderzoek is om de gezamenlijke opgave uit de gebiedsagenda Utrecht 2009 


te concretiseren. Daarbij ligt de focus op het openbaar vervoer in de regio: één van de treden uit de 


Ladder van Verdaas. Het MIRT-onderzoek moet in kaart brengen welke kansen en knelpunten in de 


toekomst in de regio zullen ontstaan op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid, en welke rol 


het openbaar vervoer hierbij kan spelen, rekening houdend met de verstedelijkingsopgave van de regio.


financiële haalbaarheid


Van belang bij de ambities voor de lange termijn is dat de MIRT-systematiek in Utrecht voorziet in een eigen 


regionale bijdrage van € 112,5 miljoen per project. Dat bedrag moeten de regionale overheden dus op-


brengen, als met het Rijk wordt besloten om te investeren in eventuele nieuwe tramlijnen. Het is daarom 


interessant om ook de mogelijkheden voor alternatieve financieringsbronnen, zoals PPS, te onderzoeken.
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Wat? Onderzoeken externe ontwikkelingen


Wanneer?


2012 •  Uitvoeringsbesluit de Uithoflijn


•  Tracéverkenning corridor Bilthoven- 


de Uithof- Nieuwegein (Oosttangent)


•  Studie OV-knooppunten (incl. SprintStad)


•  Implementatieplan servicenetwerk, inclusief 


koppeling met leerlingenvervoer, pilots Stad 


& Kleine Kernen en onderzoek naar  


bedieningsniveau openbaar vervoer


•  Uitwerken richtlijnen voor ketenvoorzieningen 


rond OV-knooppunten, inclusief marketing en 


communicatie (ook voor P+R-terreinen)


•  Conclusies MIRT-onderzoek


•  Studie naar mogelijkheden groei OV-gebruik 


en modal shift in de regio


•  Strategische kopstudie ‘tramnetwerk regio 


Utrecht 2025’. Hierop volgend de uitwerkings-


studies voor tram over Europalaan (versnel-


ling) en verkenning tram binnenstadsas-Zeist 


inclusief financieringsmogelijkheden


•  Stallingsmogelijkheden fiets bij haltes 


 dragend OV-netwerk


•  Streefbeelden openbaar vervoer: tactische 


aansturing vervoerplannen, uitwerking  


ontwikkeling dragend lijnennet


•  Verbreding A28


•  Verbreding A27 bij Amelisweerd


•  Julianabrug in onderhoud (lijn 3)


•  Verbreding A12 oost


•  Spoorverdubbeling Vaartsche Rijn


•  Grootschalige vervanging infrastructuur 


SUNIJ-lijn (hoofdtak)


•  Bouw OV-Terminal


•  Galecopperbrug (A12)


•  Hoofdwegenstructuur Nieuwegein


•  Doorstroming Utrechtseweg IJsselstein


2013-2014 • OV-bediening uitleglocaties (Rijnenburg,  


Hoef en Haag)


• Intercitystations versus Randstadspoor-


stations (in samenwerking met OV-bureau 


Randstad en NS) 


• Studie ombouw Soester lijntje naar light rail


• Studie ombouw SUNIJ naar lagevloertram 


(inclusief verplaatsing/opheffing haltes ten 


behoeve van versnelling) 


• Afstemmen nieuwe concessie provincie


• Studie alternatieve financieringsmogelijk-


heden voor de ontwikkeling en de exploitatie 


van openbaar vervoer


• Voor 2013/2014 (zodra planstudie OV-Saal is 


afgerond) verkenning naar capaciteit spoorlijn 


Utrecht-Hilversum-Almere (bestaand spoor) 


ten behoeve van opening station Maartens-


dijk, verhogen frequentie en versnellen IC).


• Studie naar beter systeem voor nummering 


en naamgeving lijnennet 


• Tracéverkenning buscorridor A27 Vianen-


Nieuwegein-Houten-Uithof


•  Bouw Noordgebouw (stationsgebied)


•  Bouw Bibliotheek ++ (Leidseveerroute buiten 


gebruik)


•  Verbreding A28


•  Verbreding A27 bij Amelisweerd


•  Gallecopperbrug (A12)


•  Bouw OV-Terminal


•  Bouw Uithoflijn / materieel bestellen


•  Bouw Leidsche Rijn Centrum


•  Ondertunneling Soestdijkseweg bij station 


Bilthoven


•  Aanleg A12 Salto
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en modal shift in de regio


•  Strategische kopstudie ‘tramnetwerk regio 


Utrecht 2025’. Hierop volgend de uitwerkings-


studies voor tram over Europalaan (versnel-


ling) en verkenning tram binnenstadsas-Zeist 


inclusief financieringsmogelijkheden


•  Stallingsmogelijkheden fiets bij haltes 


 dragend OV-netwerk


•  Streefbeelden openbaar vervoer: tactische 


aansturing vervoerplannen, uitwerking  


ontwikkeling dragend lijnennet


•  Verbreding A28


•  Verbreding A27 bij Amelisweerd


•  Julianabrug in onderhoud (lijn 3)


•  Verbreding A12 oost


•  Spoorverdubbeling Vaartsche Rijn


•  Grootschalige vervanging infrastructuur 


SUNIJ-lijn (hoofdtak)


•  Bouw OV-Terminal


•  Galecopperbrug (A12)


•  Hoofdwegenstructuur Nieuwegein


•  Doorstroming Utrechtseweg IJsselstein


2013-2014 • OV-bediening uitleglocaties (Rijnenburg,  


Hoef en Haag)


• Intercitystations versus Randstadspoor-


stations (in samenwerking met OV-bureau 


Randstad en NS) 


• Studie ombouw Soester lijntje naar light rail


• Studie ombouw SUNIJ naar lagevloertram 


(inclusief verplaatsing/opheffing haltes ten 


behoeve van versnelling) 


• Afstemmen nieuwe concessie provincie


• Studie alternatieve financieringsmogelijk-


heden voor de ontwikkeling en de exploitatie 


van openbaar vervoer


• Voor 2013/2014 (zodra planstudie OV-Saal is 


afgerond) verkenning naar capaciteit spoorlijn 


Utrecht-Hilversum-Almere (bestaand spoor) 


ten behoeve van opening station Maartens-


dijk, verhogen frequentie en versnellen IC).


• Studie naar beter systeem voor nummering 


en naamgeving lijnennet 


• Tracéverkenning buscorridor A27 Vianen-


Nieuwegein-Houten-Uithof


•  Bouw Noordgebouw (stationsgebied)


•  Bouw Bibliotheek ++ (Leidseveerroute buiten 


gebruik)


•  Verbreding A28


•  Verbreding A27 bij Amelisweerd


•  Gallecopperbrug (A12)


•  Bouw OV-Terminal


•  Bouw Uithoflijn / materieel bestellen


•  Bouw Leidsche Rijn Centrum


•  Ondertunneling Soestdijkseweg bij station 


Bilthoven


•  Aanleg A12 Salto


Wat? Infrastructuur exploitatie


Wanneer?


2012 •  Westtangent eerste fase


•  Fly-over 24 oktoberplein


•  P+R-voorzieningen: de Uithof inclusief  


toe-leidende busbaan, Geldermalsen


•  Fietsparkeren bij OV-haltes (SUNIJ lijn)


•  OV-fiets in Zeist, Houten, Nieuwegein, 


 IJsselstein, Werkhoven, Vianen, Maarssen, 


Den Dolder, Zuilen, Overvecht 2012


•  Knooppunt ‘t Tunneltje De Bilt


•  Implementatie KAR/DRIS


•  Toegankelijkheid bushaltes


•  Tijdelijke eindhalte SUNIJ


•  Bediening P+R de Uithof door lijn 11


•  Capaciteit vergroten lijn 26


•  Nieuwe (spits)bediening Het Klooster met 


 lijn 65 en Nieuwegein-Papendorp


•  Versnellen buslijnen 6, 10 en 32


•  Herstel knip 24 Oktoberplein


•  Efficiencyslag bediening Ondiep/Zuilen/


Maarssen (26, 36)


•  Bediening De Bilt/Bilthoven beperken  


(lijnen 77, 257, 277)


•  Bediening lijn 74 in Driebergen-Rijsenburg 


beperken


•  Wijzigen eindpuntroute lijn 3


•  Stoppen lijnen 40, 49, 123, 155


•  Beperken lijnen 35 en 59


•  Verlagen frequenties lijnen 4 west en 5


•  Vakantiedienstregeling in kerstvakantie


•  Levensduur verlengend onderhoud SUNIJ-


trams


2013-2014 • Tunnels Zuidradiaal (Anne Frankplein en  


 5 mei plein)


• HOV Overvecht fase 1 (knip Weerdsingel)


• HOV Rijnvliet


• Tijdelijk busstation West


• P+R-voorziening: Hooggelegen


• Fietsparkeren bij OV-haltes


• Kleine infrastructuurmaatregelen voor in-


voering tweede tranche drielagensysteem


• Doorstromingsmaatregelen De Bilt-Zeist-


Doorn


• Doorstromingsmaatregelen Bunnik-Wijk bij 


Duurstede


• Afronding project toegankelijkheid bushaltes


• Opening Station Leidsche Rijn Centrum inclu-


sief 4x per uur bediening Woerden-Utrecht


• Rabobrug tussen OV-Terminal Oost, perrons 


NS en OV-Terminal West


• Implementatie drielagenstructuur tranche 1


• Integratie lijnen 3 en 4


• Ingang nieuwe concessie (nieuw bus- 


materieel)


• Aanpassen lijnennet en doorkoppelingen aan 


beschikbaarheid infrastructuur stationsgebied


• Levensduur verlengend onderhoud SUNIJ-


trams


• Volledige tariefvrijheid regionale tarieven


• Aanpassingen hoofdwegenstructuur  


Nieuwegein gereed
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Wat? Onderzoeken externe ontwikkelingen


Wanneer?


2015-2017 • Evaluatie tactische aansturing beheer en 


 onderhoud tramnetwerk


• Voorbereiding aanbesteding concessie  


2020-202X


• Implementatie R-net op dragend netwerk


• Studie naar nieuwe busremise in plaats van 


Europalaan


• Grootschalige vervanging infrastructuur 


SUNIJ- lijn (hoofdtak en vervolgens zijtakken)


• Rijnenburg


• Nieuwe concessie provincie Utrecht


• Ombouw OV-knoop Driebergen-Zeist


2018-2020 • Aanbesteding concessie 2020-202X • Westpleintunnel


• Grootschalige vervanging infrastructuur 


SUNIJ- lijn (zijtakken)


• Rijnenburg


• Ontwikkeling winkelcentrum Overvecht
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Wat? Infrastructuur exploitatie


Wanneer?


2015-2017 • Knip Croeselaan


• Nieuwe tangent Oost 1e fase


• Busstations OV-Terminal


• Westtangent tweede fase


• HOV Kruisvaart


• Opening NS-station Vaartsche Rijn inclusief  


6x per uur Houten-Utrecht, gereedkomen 


spoorverdubbeling Houten-Utrecht Onder-


tunneling Soestdijkseweg en Leyenseweg   


bij station Bilthoven inclusief ROV-knoop


• Kleine infrastructuurmaatregelen ten  


behoeve van invoering derde tranche  


drielagensysteem


• Nieuwe remise tram in Nieuwegein


• Spoortunnels in Zeist en Bunnik


• Implementatie drielagenstructuur tranche 2


• Testbedrijf de Uithoflijn (nieuw materieel)


• Nieuwe (spits)bediening Vianen-oost


• Nieuwe tramremise gereed


• Lijn 12(s) langs stations Vaartsche Rijn


• Bediening Hoef en Haag Vianen


2018-2020 • HOV Overvecht 2e fase


• Ombouw SUNIJ-lijn naar lage vloer


• OV-knoop Driebergen-Zeist gereed


• Afronding project fietsparkeren bij haltes


• Nieuwe remise bus


• Implementatie drielagenstructuur tranche 3


• Herstel lijnennet en doorkoppelingen  


stationsgebied


• Uithoflijn in gebruik


• Bediening Rijnenburg


• Doorkoppeling SUNIJ-Uithoflijn + omschake-


ling SUNIJ-lijn naar lage vloer


• Implementatie en marketing R-net


Bijlagen


A.  De werking van en sturing op de exploitatie Openbaar Vervoer 2013-2020


B.  Analyse op knooppunten en verstedelijking in de regio Utrecht


C.  Reacties van gemeenten op concept OV-visie, versie oktober 2011
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‘Geen tweede westelijke ringweg’
JOHAN DE VEER


GRONINGEN Een ringweg bij Hoog-
kerk is overdreven. Bij de aanpak
van de verkeersdrukte in Gronin-
gen is het beter om de huidige Ring
West in de stad aan te pakken.


Dat vinden Gedeputeerde Staten,
die twee mogelijkheden voor een
ringweg ten westen van de stad heb-
ben verkend. Het provinciebestuur
stelt dat de verwachte verkeersgroei
de aanleg van extra asfalt rond te
stad niet rechtvaardigt.


Door de toename van sneller
openbaar vervoer naar Groningen,
het gebruik van meer E-bikes en ook
verbeterde P&R-voorzieningen bij
stations, zal het autogebruik niet de
pan uitrijzen. De provincie vindt bo-
vendien dat een nieuwe ringweg bij
Hoogkerk niet bijdraagt aan een
goede ontsluiting van de stad.


Gedeputeerde Fleur Gräper (D66,
Verkeer en vervoer) is er bepaald
niet van overtuigd dat inwoners uit
het westen van de stad gebruik zul-
len maken van een tweede ringweg
bij Hoogkerk.


Dat heeft te maken met barrières
die er zijn om van daaruit snel in de
Groningse wijken te komen.


Daar komt bij dat een van de vari-
anten voor een tweede rondweg de
uitbreiding van woningbouw in De
Held en bij het Suikerunieterrein
onmogelijk maakt. Het gaat om ge-
bieden waar naar verwachting wo-
ningen als warme broodjes over de
toonbank gaan.


Uit de verkenning blijkt verder
dat een tweede ringweg ten westen
van de stad twee keer zo duur is als
het ongelijkvloers maken van de


kruisingen op de bestaande Ring
West. Daarvoor is 60 tot 80 miljoen
euro uitgetrokken. Op de huidige
weg rijden op dit moment 30.000
voertuigen per etmaal. Deskundi-
gen houden rekening met een stij-
ging van 60 procent.


Dat komt omdat de stad de ko-
mende tien jaar verder groeit. Ook in
het westelijk deel van Groningen
waar rekening wordt gehouden met
de bouw van 6500 woningen. Om te
voorkomen dat de Ring West dicht-
slibt, worden alle kruisingen aange-
pakt. Dus nergens stoplichten meer


die voor oponthoud zorgen zoals bij
Vinkhuizen/Paddepoel. De provin-
cie wil in de zomer een tweede in-
loopbijeenkomst organiseren en in-
woners vragen mee te denken over
de aanpak van de Ring West.


Als de plannenmakerij samen
met de gemeente Groningen goed
verloopt, is het de bedoeling dat de
werkzaamheden in 2022 beginnen.
,,We kijken ook naar de zuidelijke
ringweg. Die klus moet afgerond
zijn. Het kan niet zo zijn dat twee
verkeersaders in de stad tegelijk
blootliggen’’, zegt Gräper.







Frank Menger
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Op 14 september 2010 is door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk de 
afspraak met de regio bevestigd dat er een gezamenlijk MIRT-onderzoek wordt gestart naar het 
openbaar vervoer (OV) in de regio Utrecht. In zijn brief stelt de minister voor dat in dit onderzoek het 
verband wordt gelegd tussen de regionale OV-ambities, de nog vast te stellen Rijksvisie Regionaal OV 
en de analyses uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), waaruit blijkt dat er ondanks 
forse investeringen capaciteitsproblemen blijven bestaan in het binnenstedelijk en stadsregionaal OV 
van de regio Utrecht. De minister dringt daarnaast aan op een koppeling tussen het OV en de 
verstedelijkingsopgave van de regio Utrecht (de grote woningbouwopgave) met aandacht voor de 
leefbaarheid in stedelijk gebied. Voor u ligt het resultaat van dit MIRT-onderzoek. 
 
1.2 Doel 
Het doel van dit MIRT-onderzoek is om de gezamenlijke opgave uit de gebiedsagenda Utrecht 2009 
te concretiseren. Dit MIRT-onderzoek brengt in kaart welke kansen en knelpunten op het gebied van 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de toekomst in de provincie zullen ontstaan en welke rol het OV 
hierbij kan spelen. Daarbij uitdrukkelijk rekening houdend met de verstedelijkingsopgave van de 
regio. Daarmee is dit MIRT-onderzoek een eerste stap om als gezamenlijke overheden te komen tot 
een gebiedsgerichte probleemanalyse vanaf 2020. 
 
1.3 Scope 
De geografische afbakening van het MIRT-onderzoek volgt de grenzen van de provincie Utrecht, 
waarbij de verbindingen met omliggende regio’s zijn meegenomen. Dit onderzoek heeft 2020 als 
referentiejaar en daarnaast wordt gekeken naar de middellange (2028/2030) en lange termijn 
(2040). Hierbij wordt rekening gehouden met demografische, economische en mobiliteits-
ontwikkelingen in de regio na 2020.  
 
1.4 Achtergrond  
In 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Hierin wordt geschetst hoe  
Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Veel ruimtelijk en 
mobiliteitsbeleid wordt daarbij aan decentrale overheden overgelaten, terwijl het Rijk zich richt op 
de nationale belangen met in het bijzonder aandacht voor de stedelijke regio’s rondom de 
mainports, brainport, greenports en valleys. Doelen van de SVIR zijn: vergroting van de 
concurrentiekracht van Nederland door versterking van de ruimtelijk-economische structuur, 
verbetering van de bereikbaarheid en zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Dit MIRT-onderzoek biedt een regionale vertaalslag van 
deze drie doelen. Ook de  Rijksvisie Regionaal OV waar momenteel aan wordt gewerkt, is relevant 
voor dit onderzoek. Hierin wordt de gebruiker van OV centraal gesteld en dat is ook het uitgangspunt 
van dit MIRT-onderzoek. Omdat leefbaarheidseffecten echter niet alleen voor reizigers gelden, maar 
ook voor mensen die wonen, werken en recreëren in de openbare ruimte is het begrip ‘gebruiker’ in 
dit onderzoek breder getrokken dan alleen (OV-)reizigers. Tot slot wordt in dit onderzoek, conform  
het voorstel van de toenmalige minister, het verband gelegd met de regionale OV-ambities. Leidend 
daarbij zijn de OV-visie van Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de nog af te ronden provinciale 
Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitskader van de gemeente Utrecht. 
 
1.5 Leeswijzer 
Na deze inleiding wordt in het tweede hoofdstuk een duiding van de regio Utrecht gegeven met een 
schets van de economische, demografische en mobiliteitsontwikkelingen. Hoofdstuk 3 gaat 
vervolgens in op het vervoersaanbod in de regio, met name van OV en fiets. In hoofdstuk 4 volgt een 
analyse van de knelpunten en kansen, waarna in hoofdstuk 5 wordt ingegaan op mogelijke 
oplossingsrichtingen en de effecten daarvan. 
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2. Regio Utrecht van groot belang voor Noordvleugel en Nederlandse economie 

Dit hoofdstuk gaat in op de context van dit onderzoek. Eerst komen de economische kenmerken van 
de regio en het belang van de regio voor de Noordvleugel en BV Nederland aan bod. Vervolgens 
wordt uitgebreid ingegaan op de demografische ontwikkelingen en de mobiliteitsgroei in de regio tot 
2020 en daarna.   
 
2.1 Regio Utrecht belangrijke pijler voor economie en topsectoren in Noordvleugel 
Volgens de Rijksvisie op de Noordvleugel is de Noordvleugel, samen met de Mainport Rotterdam en 
de Brainport Eindhoven de motor van de Nederlandse economie. Momenteel wordt 25% van het 
BNP in de Noordvleugel verdiend, een aandeel dat in de toekomst verder zal toenemen. Vandaar dat 
het Rijk de Noordvleugel als belangrijkste economische regio van Nederland kenschetst en schrijft: 
‘Door meer samenwerking en samenhang binnen de Noordvleugel te realiseren kan de huidige positie 
van het gebied in de Europese top 5 van stedelijke regio’s op het gebied van het vestigings- en 
ondernemingsklimaat, het aantrekken van kennis(werkers) en investeringen en de concurrentiekracht 
van sectoren als de financieel en zakelijke dienstverlening worden behouden en zelfs worden versterkt 
tot een positie direct achter Londen en Parijs. Het kabinet is van mening dat de Noordvleugel alle 
mogelijkheden in zich heeft om deze ambitie te realiseren.’ 1

 
 

Verder constateert het Rijk dat er zeer sterke economische verbanden bestaan tussen de regio’s rond 
Amsterdam en Utrecht en dat het versterken van de samenwerking en samenhang tussen deze twee 
kernen in de Noordvleugel bijzondere aandacht vergt. Dit betekent een vergrote aandacht voor de 
bereikbaarheid van deze steden. Dit is voor de steden zelf van belang, maar vooral ook voor de 
internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel en de Nederlandse economie als geheel. Dit 
komt ook tot uiting in de SVIR, waarin de twee belangrijkste doelen een excellente ruimtelijk-
economische structuur en een goede bereikbaarheid van de stedelijke gebieden met een hoge 
concentratie topsectoren zijn. De gehele Noordvleugel en meer specifiek het stedelijke gebied 
rondom Utrecht en Utrecht Science Park behoren tot deze gebieden2

 
. 

  
Figuur 1: Positionering van het studiegebied in de Noordvleugel en aan de ontwikkelingsassen 
                                                 
1 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, september 2011: Visie op de Noordvleugel 
2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maart 2012: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
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Naast de positie van grootstedelijk Utrecht in de Noordvleugel is een kracht van de provincie Utrecht 
dat ze op meerdere economische ontwikkelingsassen ligt (figuur 1). De as Amsterdam-Utrecht-
Eindhoven (A2-as) is de snelst groeiende economische as van Nederland, maar ook langs de A12-as 
groeit de toegevoegde waarde per km2 in Nederland snel3

 
.  

Utrechtse regio sterk in life sciences 
In de topsector life sciences heeft de regio een zeer sterke positie met het Utrecht Science Park (USP) 
op De Uithof en het Food Valley-cluster rond Wageningen dat deels (Rhenen, Veenendaal) in de 
provincie Utrecht ligt. Het USP is in life sciences nationaal en internationaal toonaangevend: 
onderwijs, onderzoek en kennisintensieve bedrijven versterken elkaar hier door hun onderlinge 
nabijheid. Het USP is het grootste wetenschappelijke cluster op één locatie in Nederland met onder 
andere de Hogeschool en Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en diverse commerciële en 
overheidsinstellingen, die veelal zijn gericht op life sciences en duurzaamheid. De gebruiksruimte op 
De Uithof groeit tussen 2010 en 2030 met 260.000m2 (een groei van 25%) en daarnaast wordt de 
beschikbare ruimte intensiever gebruikt. Enkele kenmerken van het USP die het economisch belang 
ervan onderstrepen: 
 
• De hoeveelheid technologiepatenten van Utrechtse instellingen op het gebied van life sciences 

vertoont een jaarlijkse groei en ook het aantal beursgenoteerde biotechbedrijven uit Utrecht is in 
opkomst. Het USP kent dan ook een zeer hoge dichtheid van instellingen op het gebied van life 
sciences in onder andere de bedrijfsverzamelgebouwen (Life Science Incubators). 

• De alliantie Utrecht Life Sciences (ULS) met onder andere Danone, Genmab en Artemis als 
partner, draagt actief bij aan onderwijs gericht op ondernemerschap met als doel fundamenteel 
en klinisch onderzoek te doen naar nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden.  

• De impactscores van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht liggen 40% boven het 
wereldgemiddelde en het  wetenschappelijk onderzoek van deze instellingen (met 3,83 
publicaties per duizend inwoners gaat Utrecht aan kop in Europa) is van hoge kwaliteit. 

• De Universiteit Utrecht is voor de tiende keer op rij uit de bus is gekomen als beste Nederlandse 
universiteit in de zogeheten Shanghai-ranking (12e universiteit van Europa, 53e van de wereld)4

• Naast de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en binnenkort het RIVM en het Europese 
onderzoekscentrum van Danone, huisvest het USP ook het Hubrecht Instituut en het Centraal 
Bureau voor Schimmelcultures. Deze onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen (KNAW) zijn internationaal toonaangevend op het gebied van 
ontwikkelingsbiologie, stamcelonderzoek en  taxonomisch en evolutiebiologisch onderzoek op 
schimmels, gisten en bacteriën. 

. 

 
Utrechtse regio ook sterk in andere topsectoren 
In de regio zijn ook andere topsectoren vertegenwoordigd waarvan het belang voor de Nederlandse 
economie groot is. Omdat het drie sectoren betreft waar in de toekomst de grootste groei in mag 
worden verwacht (financiële en zakelijke dienstverlening, ICT en creatieve industrie),  zal het belang 
van de regio voor de Nederlandse economie in de toekomst nog sterk toenemen. Het Rijk stelt in 
haar visie5

                                                 
3 Focus op Kennis en Creativiteit, Economische Visie 2020 Provincie Utrecht, september 2011. 

 dan ook het volgende: ‘Vooral de groeiende sector financieel en zakelijke dienstverlening is 
van belang voor de economie van de Noordvleugel en Nederland als geheel. De sector [...] is goed 
voor 22% van de werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en zelfs 28% in de regio 
Utrecht. De toegevoegde waarde van de financieel en zakelijke dienstverlening in de MRA is in de 
periode 1999-2009 vrijwel verdubbeld. De sector is niet alleen door haar omvang van belang voor de 
Noordvleugel en Nederland als geheel, maar is daarnaast van groot belang omdat de sector 

4 Academic Ranking of World Universities 2012 
5 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, september 2011: Visie op de Noordvleugel 
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verbindingen slaat met en tussen andere (top)sectoren. Dit laatste geldt ook voor de sectoren ICT en 
creatieve industrie, zoals beschreven in de digitale agenda van het ministerie van EL&I (juni 2011). Dit 
versterkt de samenhang binnen de Noordvleugel economie en stelt in Nederland gevestigde bedrijven 
in staat zich te verbinden met bedrijven en markten elders in Europa en de wereld.’ 
 
Figuur 2 laat de specialisatie van Nederlandse gemeenten in de sectoren financiële en zakelijke 
dienstverlening, ICT en creatieve industrie zien, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de regio 
Utrecht en de rest van Nederland. 
 

 
Figuur 2: Specialisatie van Nederlandse gemeenten in drie topsectoren  
 
Bovenstaande topsectoren zijn binnen Noordvleugel sterk geconcentreerd in regio Utrecht  
 
Regio geschikte locatie voor hoofdkantoren  
Hoewel ook in de Utrechtse regio de topsectoren geraakt worden door de economische crisis (met 
name transport en logistiek en financiële en zakelijke dienstverlening), profiteert de regio ook sterk 
van landelijke concentratiebewegingen bij saneringen, overnames en fusies als gevolg van de crisis. 
Dat blijkt ook uit de werkgelegenheid in de stad Utrecht die zelfs ten tijde van de crisis licht is 
toegenomen. Enkele voorbeelden hiervan uit de afgelopen jaren zijn de concentratie van activiteiten 
van de Rabobank en ASR vanuit heel Nederland naar de stad Utrecht, de concentratie van 
Rijkswaterstaatdiensten te Westraven, het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht in de 
Utrechtse Kromhoutkazerne en het nieuwe V&D-distributiecentrum in Nieuwegein.  
 
Deze beweging is niet nieuw; veel bedrijven hebben Utrecht in het verleden als zetel voor hun 
hoofdkantoor gekozen. Dit is niet alleen te danken aan de centrale positie van de regio en het 
uitgebreide hoofdwegennet in de regio (de A1, A2, A12, A27 en A28 verbinden de Randstad met de 
rest van Nederland en met de aangrenzende landen), maar ook aan de hoogwaardige 
spoorverbindingen en de aanwezigheid van het drukst bevaren kanaal ter wereld: het Amsterdam-
Rijnkanaal. Naast de life sciences zijn hiervan voorbeelden te vinden in: 
• De financiële en zakelijke dienstverlening:  Rabobank, Cap Gemini, Stork, Movares, Berenschot, 

ASR en SNS Bank (Utrecht), Royal Haskoning DHV, Arcadis, Twynstra Gudde en Agis 
Zorgverzekeringen (Amersfoort), PGGM en Triodos Bank (Zeist), Ordina (Nieuwegein) en 
Grontmij (De Bilt) 

• De bouwsector: Strukton in Utrecht, Bouwfonds en Volker Wessels  in Amersfoort, Ballast Nedam 
in Nieuwegein en BAM in Bunnik 

• De topsector transport en logistiek: NS en ProRail in Utrecht en diverse transport- en 
logistiekbedrijven elders in de regio 
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Bereikbaarheid van Amsterdam en Utrecht cruciaal binnen Noordvleugel   
Binnen de Noordvleugel heeft de provincie Utrecht een sterke economische positie6 die wordt 
verklaard door de centrale ligging, de goede bereikbaarheid, de aantrekkelijke woon- en 
recreatiegebieden en de relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Dit uit zich in het aantal 
bedrijfsvestigingen in de regio (met name in de stad Utrecht) en in de lage leegstand in de kantoren- 
en bedrijfsruimtemarkt in de stad Utrecht7. Ook de banengroei is hiervan een veelzeggend kenmerk. 
De banengroei in de provincie is zowel in het lage als het hoge WLO-scenario bovengemiddeld, zoals 
ook blijkt uit onderstaand citaat van het PBL8

 
. 

'Door de vergrijzing neemt de (potentiële) beroepsbevolking in omvang af. De werkgelegenheid, 
uitgedrukt in het aantal arbeidsplaatsen, zal in grote delen van ons land gaan stabiliseren of 
afnemen, het eerst in de perifere regio’s. De werkgelegenheid zal zich volgens de scenario’s 
concentreren in de stedelijke regio’s, met name in Midden-Nederland.' 
 
De provincie heeft, nu en in de toekomst, een groot aandeel 20-65 jarigen (potentiële 
beroepsbevolking) en de verwachte bevolkingsgroei is hoger dan elders. Dit onderstreept de 
economische perspectieven van de regio: mensen gaan wonen waar ze werk hebben en omgekeerd 
geldt in toenemende mate ook dat bedrijven zich vestigen in de buurt van schaarse werknemers. 
Voor de sector creatieve industrie en delen van de sectoren financiële en zakelijke dienstverlening en 
ICT is dit een belangrijk punt. Binnen de Noordvleugel zijn het met name de steden Amsterdam en 
Utrecht die in de behoefte van deze kenniswerkers voorzien en de bereikbaarheid van deze steden is 
een belangrijke vestigingsplaatsfactor van de Noordvleugel. 
 
Goede bereikbaarheid is cruciaal voor versterking van samenwerking en samenhang in Noordvleugel 
 
2.2 Ook na 2020 aanhoudende bevolkingsgroei in Utrechtse regio 
 
Bevolkingsgroei tot 2020 en daarna 
Figuur 3 beschrijft de demografische ontwikkelingen tot 2020 en van 2020-2040.  
 

Gebied Groei (%) 
2010-2020 

Groei (%) 
2020-2040 

Aandeel potentiële beroeps-
bevolking in 2020 (%) 

Nederland 4 4 58 
Provincie Utrecht 6 8 59 
Grootstedelijk Utrecht 10 11 61 
Gemeente Utrecht 18 22 66 
Gemeente Amersfoort 11 6 59 
G3 (A’dam, R’dam, DH) 9 5 64 

Figuur 3: Demografische kerncijfers per gebied9

 
 

Tot 2020 groeit de bevolking van Nederland met gemiddeld 4% en deze groei is bovengemiddeld 
hoog in de provincie Utrecht (6%). Hoe meer wordt ingezoomd op grootstedelijk Utrecht (10%) en de 
stad Utrecht (18%), hoe groter deze groei is. Van de vier grote steden (G4) groeit Utrecht veruit het 
snelst; de drie andere grote steden groeien tot 2020 met gemiddeld 9%. Binnen de provincie groeit 
ook Amersfoort hard met 11%, terwijl het overige deel van de provincie lagere groeicijfers laat zien. 
Na 2020 laat de bevolkingsgroei in Nederland een wisselend beeld zien. De landelijke bevolkingsgroei 
van 2020-2040 is gemiddeld 4%, het inwonertal van de provincie Utrecht groeit in diezelfde periode 
                                                 
6 De provincie heeft het hoogste Bruto Regionaal Product per inwoner van Nederland: bijna 43.000 Euro in 2011 (ING 2011) 
7 Gemeente Utrecht 2012: Vastgoedmonitor Utrecht 2011 en Utrecht Monitor 2012 
8 Planbureau voor de Leefomgeving 2011: Nederland in regio’s; Ruimtelijke Verkenning 2011  
9 CBS 2011: Demografische kerncijfers per gemeente 
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echter met 8%, terwijl de groei in grootstedelijk Utrecht 11% bedraagt en de bevolking van de stad 
Utrecht zelfs met 22% groeit. De verwachte demografische groei in de andere drie grote steden ligt 
in diezelfde periode met gemiddeld 5% slechts iets boven het landelijk gemiddelde. Om de 
demografische groei in de regio te faciliteren hebben Rijk en regio afgesproken om tussen 2010-2020 
zo’n 44.000 woningen toe te voegen aan de provinciale woningvoorraad10

 

. Hoewel de economische 
crisis zorgt voor een kleinere jaarlijkse toename van de woningvoorraad dan eerder werd verwacht, 
neemt de demografische groei in de regio hierdoor niet af. 

Groot aandeel hoogopgeleiden en jongeren in regio van economisch belang 
Vergeleken met de rest van Nederland heeft de regio Utrecht een jonge bevolking. Dat blijkt ook uit 
figuur 3: er is een relatief grote groep van 20-65 jaar (potentiële beroepsbevolking) en daarnaast is 
het aandeel 65-plussers klein. Hoe meer wordt ingezoomd op de stad Utrecht, hoe jonger de 
beroepsbevolking is. De aanwezigheid van de jonge en hoogopgeleide bevolking wordt mede 
veroorzaakt door de aanwezige hogere onderwijsinstellingen (de stad Utrecht huisvest de grootste 
universiteit en één van de drie grootste hogescholen van Nederland), het aantrekkelijke 
vestigingsklimaat en de centrale ligging van de regio. Zo telt de stad Utrecht bijvoorbeeld ruim 
65.000 studenten, waarvan een aanzienlijk deel na de studie in de stad of nabije omgeving blijft 
wonen. Aangezien per jaar ruim 10.000 nieuwe studenten in de stad Utrecht komen studeren, zal het 
aandeel hoogopgeleiden in met name grootstedelijk Utrecht alleen nog maar verder toenemen. Dit is 
een belangrijke verklaring voor de sterke economische positie van de regio. De relatief jonge 
bevolking in de regio heeft overigens ook een positief effect op de bevolkingsgroei: zo wordt 44% van 
de bevolkingsgroei van de stad Utrecht verklaard door het grote geboorteoverschot11

 
. 

2.3 Mobiliteitsvraag groeit mee met economie en bevolking 
 
Groei mobiliteitsvraag 
Door onder andere de economische en demografische groei, is sprake van een bovengemiddelde 
mobiliteitsgroei in de regio tot 2020 en daarna (figuur 4). De regio is de draaischijf van Nederland en 
het goed laten functioneren van het hoofdwegennet (weg, spoor en water) en het regionaal OV is 
dan ook van groot belang12

 

. Terwijl na 2020 grote delen van Nederland met een afname van de 
mobiliteit te maken kunnen krijgen, wordt in en rondom Utrecht en Amersfoort nog mobiliteitsgroei 
verwacht tot 2030 en groei of stabilisatie van de mobiliteit tussen 2030 en 2040.  

Figuur 4: Ontwikkeling totale mobiliteit in laag en hoog scenario volgens PBL13

                                                 
10 Conform afspraken NV Utrecht inclusief aftrek van 8.000 woningen onttrekking (ABF Research 2011: Primos-prognose) 

 

11 Gemeente Utrecht 2011, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht 2012 en HBO-raad 2012 
12 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maart 2012: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
13 Planbureau voor de Leefomgeving, 2011: Nederland in regio’s; Ruimtelijke Verkenning 2011. Dit betreft het hoge (GE) en 
lage (RC) WLO-scenario. In het onderzoek Toekomstscenario’s VRU (Significance en Panteia, 2012) blijkt dat ook bij een lage 
landelijke groei nog steeds het hoge GE-scenario geldt in de regio Utrecht.  
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De belangrijkste bestemmingen binnen de regio zijn het centrum van de stad Utrecht, De Uithof en 
Amersfoort. De economische en demografische ontwikkelingen die in paragraaf 2.1 en 2.2 
beschreven zijn, leiden tot een forse mobiliteitsgroei in de regio. In het centrum van Utrecht (figuur 
5a)en op De Uithof (figuur 5b) is dit effect nog sterker als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen 
daar. Voor De Uithof is de verwachte groei van het aantal studenten en werknemers na 2020 (en 
daarmee het aantal reisbewegingen) een belangrijke factor. Het aantal verplaatsingen van, naar en 
binnen het centrum van Utrecht neemt extra sterk toe door de ontwikkelingen in het stationsgebied 
(betere spoorbediening Utrecht CS en realisatie van woningen, kantoren en andere voorzieningen,  
zie figuur 5). Ook bij station Amersfoort is sprake van verdichting rondom het station tot en na 2020 
met zowel woningen als kantoorruimte. 
 

 
Figuur 5a: Ontwikkelingen in stationsgebied Utrecht 
 

 
Figuur 5b: De Uithof 

1 mln m² (126 voetbalvelden) 

2.229 woningen (nu 331)  

8.500 autoparkeerplaatsen (nu 6.000) 

33.000 fietsparkeerplaatsen (nu 16.000)  

110 mln reizigers/jr door CS (nu 80 mln)  
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3. Vervoersaanbod regionaal OV en fiets groeit onvoldoende mee met vraag 

Dit hoofdstuk behandelt het vervoersaanbod in de regio met daarbij vooral aandacht voor het 
regionaal OV en de fiets. De ontwerpopgave bij het regionale OV-systeem wordt geschetst waarbij de 
koppeling tussen verstedelijking, bereikbaarheid en leefbaarheid wordt gemaakt. Afsluitend worden 
projecten tot 2020 en relevant beleid besproken.   
 
3.1 Concentratie op Utrecht CS: zegen uit het verleden, beperking in de toekomst 
 
Historische beschrijving en ontwerpopgave regionaal OV-systeem  
Sinds de oplevering van de eerste spoorlijn tussen Haarlem en Amsterdam in 1839 is het nationale 
spoornetwerk gestaag gegroeid met Utrecht CS als belangrijkste knooppunt. Dit station ten westen 
van de Utrechtse binnenstad bedient de ruim 700.000 inwoners van grootstedelijk Utrecht in 2020 
bij langere treinreizen. Geen enkel ander station in de regio of in Nederland vervult zo’n centrale 
functie als Utrecht CS. Waar Amsterdam (met Amstel, Bijlmer ArenA, Sloterdijk en Zuid), Rotterdam 
(met Alexander en Blaak) en Den Haag (met Hollands Spoor en - in beperkte mate - Laan van NOI) 
naast een centraal station beschikken over minimaal één ander intercitystation, is het meest nabije 
en enige andere grote station in de provincie Utrecht zo’n twintig kilometer verderop in Amersfoort 
te vinden. Ook het nabije Hilversum (net buiten de provincie) beschikt over een groot station, maar 
beide stations bieden geen alternatief voor de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in 
grootstedelijk Utrecht. 
 
Een regionaal OV-systeem bestaat uit een netwerk van knooppunten en OV-verbindingen die de 
belangrijkste woon- en werkgebieden met elkaar verbinden. In vergelijking met Amsterdam kent de 
Utrechtse regio een sterke radiale OV-structuur met één zwaarbelaste centrale naaf (Utrecht CS) en 
diverse lichte tangenten, terwijl Amsterdam beschikt over meerdere decentrale knopen 
(intercitystations aan de rand van de stad en in de regio) met tangenten ertussen die de centrale 
naaf (Amsterdam CS) ontlasten14

 

. Als het regionaal OV-systeem schematisch als wiel zou worden 
weergegeven, dan kent Utrecht dus stevige spaken (radiale trein- en tramverbindingen richting de 
naaf), terwijl Amsterdam over stevige spaken (trein-, metro- en tramverbindingen) én een stevige 
band beschikt (tangenten tussen de intercitystations die de naaf ontlasten).   

 
Figuur 6: Vergelijking van het OV-systeem van Amsterdam en Utrecht  

                                                 
14 VROM-raad 2009: Acupunctuur in de hoofdstructuur 
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De eenvoud van het monocentrische OV-systeem in Utrecht (figuur 6 rechts) kent grote voordelen. 
Zo zijn nagenoeg alle bestemmingen in de regio met slechts één overstap te bereiken. De grote druk 
op de ruimte (en daarmee op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad rondom het 
station) is echter een groot nadeel, zeker bij de verwachte voortschrijdende mobiliteitsgroei. Dit 
nadeel komt niet alleen voort uit het feit dat het overgrote deel van de OV-verbindingen (zowel trein, 
tram als bus) op de naaf Utrecht CS is gericht (figuur 7), maar ook door de zeer hoge concentratie van 
ruimtelijke activiteiten in de binnenstad (wonen, werken, recreëren en verplaatsen). De 
aanwezigheid van één centrale naaf in de regio maakt het systeem bovendien kwetsbaar: problemen 
rond Utrecht CS hebben vanwege de centrale ligging van Utrecht vaak niet alleen gevolgen voor de 
regio, maar voor heel Nederland. Daarnaast hebben problemen op de regionale OV-verbindingen in 
de stad naar Utrecht CS niet alleen gevolgen voor de stad zelf, maar ook voor omliggende 
gemeenten. Onder andere de ontwikkeling van De Uithof en Leidsche Rijn en de toekomstige 
plannen in de A12-zone (allen aan de rand van de stad en nabij het hoofdwegennet) geven 
bovendien vanuit ruimtelijk perspectief aanleiding voor versterking van decentrale multimodale 
knooppunten. Hiermee wordt Utrecht CS ontlast, vermindert het autoverkeer op het wegennet en 
dit komt de leefbaarheid in de binnenstad ten goede. 
 

 
Figuur 7:  OV-knooppunten met meer dan 5000 in-, uit- en overstappers per dag 
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3.2 Geplande projecten en ingezet beleid volstaan niet  
 
Projecten 
In dit onderzoek is 2020 de referentiesituatie. Rijk en regio investeren de komende jaren flink in 
diverse projecten om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren. Op onderstaande 
kaart  zijn de projecten weergegeven die voor 2020 zijn afgerond en in de referentiesituatie van dit 
onderzoek zijn opgenomen (figuur 8). Op de volgende pagina volgt een beschrijving van deze 
projecten. 
  

 
Figuur 8: Projecten in de regio Utrecht tot 2020 
 
• Voltooiing van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) als onderdeel van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
• Planstudies Ring Utrecht, Knooppunt Hoevelaken, A27-A1 en A28 Utrecht-Amersfoort  
• Spoedwetprojecten en andere projecten op het hoofdwegennet (HWN) in de regio, waaronder 

Beter Benutten 
• Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor en Randstadspoor (frequentieverhoging) en 

realisatie van de OV-terminal (OVT) 
• Regionale VERDER-projecten die gericht zijn op de economische kerngebieden in de regio: fiets 

(uitbreiding van fietsvoorzieningen en versterking van fietsverbindingen), OV (aanleg van de 
Uithoflijn, uitbreiding van de HOV-busbanen met een aantal ongelijkvloerse kruisingen en diverse 
doorstromingsmaatregelen), mobiliteits- en verkeersmanagement, aanpassing van het 
onderliggend wegennet (OWN) en goederenvervoer 
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Beleid 
Beleid tot 2020 is samen te vatten in enkele uitgangspunten die onderdeel uitmaken van de 
referentiesituatie bij dit onderzoek. Deze uitgangspunten komen onder andere voort uit de SVIR, de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, het Regiodocument en de OV-visie van BRU en het 
ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Beleidsuitgangspunten bij dit onderzoek zijn: 
 
• Concentratie van ruimtelijke ontwikkeling bij multimodale knooppunten 
• Fiets als hét vervoermiddel voor de korte afstand en als voor- en natransport van het OV 
• Spoor is drager van het OV in de regio (ruggengraat), het verstedelijkte gebied rondom stations 

wordt met bussen en trams ontsloten (de visgraat) 
• Snellere verbindingen met dikkere vervoerstromen in het regionaal OV en bij Randstadspoor 

door bundeling van OV-verbindingen 
• Meer prioriteit voor doorstroming van het OV met verkeersmanagement, aanpassing van het 

autonetwerk en extra investeringen in ongelijkvloerse kruisingen 
• Maximale benutting van het mobiliteitssysteem door inzet op vraagbeïnvloeding 
• Verbetering van de deur-tot-deur bereikbaarheid in de spits tussen belangrijke woon- en 

werklocaties: meer samenhang binnen het OV-netwerk en een betere aansluiting van het OV op 
andere modaliteiten (fiets en auto) 

 
Bovenstaand beleid en de genoemde projecten zijn erop gericht om het mobiliteitsnetwerk zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Knelpunten treden in dit mobiliteitsnetwerk vooral op tijdens de 
spits, omdat veel mensen zich dan verplaatsen in een relatief korte periode. Dit zorgt voor files, 
overvolle bussen, trams en treinen, te drukke fietsverbindingen tussen de belangrijkste herkomst- en 
bestemmingslocaties, uitpuilende fietsenstallingen op deze locaties en overstappunten met weinig 
comfort. Daarnaast beperkt dit de doorstroming van het verkeer, wat de betrouwbaarheid van het 
mobiliteitsnetwerk vermindert. Om te voorkomen dat het mobiliteitsnetwerk vastloopt in de spits is 
de inzet van Rijk en regio om de vraag naar en het aanbod van mobiliteit in evenwicht te brengen. 
Het aanbod dat wordt verbeterd met bovenstaande projecten kan worden samengevat als 
versterking van het wegennet (HWN, OWN en fietsnetwerk), versterking van het OV-netwerk (spoor 
en regionaal OV) en versterking van de koppeling tussen deze netwerken (multimodaliteit).  
 
Vraagbeïnvloeding 
Ook op de mobiliteitsvraag (die grotendeels bepalend is voor de verkeersdrukte in de ochtend- en 
avondspits) wordt op verschillende wijzen gestuurd. Zo wordt mobiliteitsmanagement toegepast om 
de drukte te spreiden in tijd (eerder of later reizen), ruimte (via een andere route reizen) of 
modaliteit (een deel van de reis of de gehele reis met een ander vervoermiddel afleggen). Daarbij is 
de beschikbaarheid van actuele reisinformatie van belang, omdat individueel reisgedrag daardoor 
wordt beïnvloed. Reizigers zullen (zeker als de vertraging door files bekend is) eerder geneigd zijn het 
OV te gebruiken als dat een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Ook het OV heeft in de spits op 
diverse plaatsen echter te maken met capaciteitsproblemen en daarom wordt reizen buiten de spits 
in het OV bevorderd (tariefdifferentiatie met hogere tarieven in de spits en lagere tarieven 
daarbuiten). Deze tariefdifferentiatie is echter aan grenzen gebonden, omdat een te hoog OV-tarief 
kan leiden tot een afname van het OV-gebruik en een toename van het autogebruik, wat ongewenst 
is.  
 
Fiets en e-bike 
Het onderscheid tussen alleen OV en auto is overigens te beperkt bij het behandelen van sturing op 
de mobiliteitsvraag. Beleid van zowel Rijk als regio is namelijk gericht op de fiets als hét 
vervoermiddel voor de korte afstand en voor- en natransport. Fietsgebruik is echter, met name in het 
centrum van Utrecht en rondom stations, ook aan grenzen gebonden vanwege overvolle 
fietsverbindingen en beperkte stallingsmogelijkheden. Daarnaast is bij grotere afstanden de bus of 
tram vaak sneller dan de fiets en is regionaal OV comfortabeler bij slecht weer. Met de opkomst van 
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de e-bike is het bereik van fietsers en het fietscomfort sterk toegenomen. Op afstanden van vijf tot 
tien kilometer vindt de grootste groei van het gebruik van e-bikes plaats15

 

.  De groeipotentie voor e-
bikes is verder het grootst in stedelijke regio’s, omdat een hoge inwonerdichtheid het potentiële 
gebruik van e-bikes vergroot. Onderzoek toont echter ook aan dat de e-bike vooral tussen en niet 
binnen stedelijke kernen succesvol kan zijn. Dit komt doordat de genoemde problemen voor fietsers 
in de stad (overvolle fietsverbindingen en beperkte stallingsmogelijkheden) ook voor de gebruikers 
van de e-bike gelden. Voor minder validen (ouderen en gehandicapten) is zowel de fiets als de e-bike 
in de spits overigens vaak geen alternatief vanwege hun fysieke kwetsbaarheid en de risico’s die dan 
voor deze doelgroep aan fietsgebruik verbonden zijn. Meer reizigers per fiets biedt daarom zeker 
kansen om de mobiliteitsvraag in evenwicht te brengen met het mobiliteitsaanbod, maar is in 
stedelijk gebied ook aan grenzen gebonden. 

Bedrijven, burgers en overheden 
Overheden en reizigers (werknemers, studenten, recreanten, etc.) oefenen invloed uit op 
respectievelijk het mobiliteitsaanbod en de mobiliteitsvraag. Ook onderwijsinstellingen en 
werkgevers in de economische kerngebieden van de provincie spelen echter een voorname rol bij 
reisgedrag en het optimaal benutten van het mobiliteitsnetwerk. Zo levert het hanteren van flexibele 
werk- en collegetijden op De Uithof een aanzienlijke bijdrage aan het verminderen van de 
verkeersdrukte rondom dat gebied in de spits. Verder draagt de Utrecht Bereikbaar Pas (een 
persoonsgebonden vervoerbewijs dat door de werkgever wordt verstrekt als alternatief voor de auto 
op het woon-werktraject) bij aan een betere benutting van het mobiliteitsnetwerk in de regio. Net 
als de fietscampagne Rij2op5 (bedrijven in de regio Utrecht sporen werknemers die op fietsbare 
afstand wonen hierbij aan om vaker op de fiets te komen) en andere initiatieven van het Platform 
Slim Werken Slim Reizen, waar 250 bedrijven in Midden Nederland bij zijn aangesloten. Bedrijven, 
burgers en overheden hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid en een eigen belang bij effectief 
gebruik van het mobiliteitsnetwerk. Om dit belang te dienen is een hechte samenwerking tussen 
bedrijven en overheden noodzakelijk. Dit is dan ook de insteek van het programma Beter Benutten, 
waarbij Rijk en regio (overheden en bedrijven) gezamenlijk tientallen miljoenen investeren in een 
bereikbare regio door onder andere een bewuste mobiliteitskeuze van de reiziger te stimuleren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Kennisplatform Verkeer en Vervoer 2012: E-bike kan fietsverkeer met meer dan 20% doen toenemen 
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4. Probleemanalyse 

In de voorgaande hoofdstukken is de ontwikkeling van de mobiliteitsvraag en het mobiliteitsaanbod 
in de regio Utrecht beschreven. In dit hoofdstuk worden de effecten beschreven van de discrepantie 
tussen de stijgende mobiliteitsvraag in de regio en het achterblijvende aanbod. Daarbij komen zowel 
de bereikbaarheidseffecten als de hiermee samenhangende leefbaarheidseffecten aan bod. 
Paragraaf 4.1 beschrijft de resultaten van de kwalitatieve analyse om duidelijk te maken van welke 
economische kerngebieden de bereikbaarheid in de toekomst onder druk komt te staan. Daarna 
volgt een kwantitatieve analyse waarmee de knelpunten in de regio in beeld worden gebracht.  
 
4.1 Analyse bereikbaarheidskwaliteit; samenhang tussen de knelpunten 
 
 
Methodiek bij analyse van bereikbaarheidskwaliteit 
 
De basis voor de uitgevoerde analyses naar de bereikbaarheidskwaliteit is de klantwensenpiramide16 
(figuur 9). Betrouwbaarheid en veiligheid zijn randvoorwaarden voor de reiziger die op orde moeten 
zijn. Snelheid en gemak zijn de belangrijkste kenmerken die de reiziger in zijn overwegingen 
meeneemt en dus voldoende concurrerend moeten zijn met alternatieven. Als de gewekte 
verwachtingen op het gebied van gemak of snelheid niet worden waargemaakt, wordt dat ervaren 
als een dissatisfier. Comfort en beleving zijn tot slot de satisfiers: leuke extra’s die het reizen extra 
plezierig kunnen maken: hun afwezigheid is geen directe reden om het OV niet te gebruiken, maar 
hun aanwezigheid kan een stimulans zijn om dat wel te doen17

 
. 

 
Figuur 9:  Klantwensenpiramide 
 
De klantwensenpiramide geeft aan dat reistijd, reiskwaliteit, OV-systeemcapaciteit, betrouwbaarheid 
en knooppuntkwaliteit de belangrijkste indicatoren zijn van de bereikbaarheidskwaliteit. Deze criteria 
staan dan ook centraal in de uitgevoerde analyses om de toekomstige kwaliteit van de 
bereikbaarheid in de Utrechtse regio inzichtelijk te maken18

 
. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Van Hagen, Peek & Kieft, 2000: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 
17 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 2011: Hoe groeit het regionaal OV? 
18 Zie bijlage 1 voor een nadere uitleg over deze analyses  
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Uit de zojuist beschreven analyse komen vijf clusters van knelpunten naar voren die in figuur 10 zijn 
weergegeven. 
 

 
Figuur 10: Geografische weergave van kansen en knelpunten  
 
De clusters van kansen en knelpunten laten zich als volgt samenvatten (in oplopend schaalniveau):  
 
1. De Binnenstadsas Utrecht: tussen de OVT en De Uithof/Zeist/De Bilt ligt een busroute door de 

binnenstad van Utrecht. Op dit traject komen al vóór 2020 veel OV-problemen bij elkaar: de 
buscapaciteit, doorstroming, betrouwbaarheid en leefbaarheid voldoen steeds minder aan de 
wensen van de reiziger en binnenstadsgebruiker. Door de ontwikkelingen in het stationsgebied  
neemt de mobiliteitsvraag extra toe, wat de problemen vergroot. De vele bussen verstoppen niet 
alleen de verbinding, maar ook de OVT en De Uithof als belangrijkste in- en uitstapplaatsen. De 
tram naar De Uithof (de Uithoflijn) raakt bovendien rond 2030 overbelast. 
 

2. De Zuidcorridor: de verbinding tussen de OVT, Zuidwest Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein en 
Vianen loopt door een van de grootste stedelijke gebieden in Nederland zonder eigen 
treinstation. De OVT is daarom van hieruit de enige logische plek om op de trein te stappen, wat 
soms een grote omweg betekent. De bussen en trams op deze verbinding lopen tegen hun 
capaciteitsgrens aan, ondanks de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen in de stad. Er is geen 
restcapaciteit voor de A12-zone als potentieel ontwikkelgebied en de bussen vormen een zware 
belasting voor de OVT. 

 
3. De Oosttangent: de bundel van rechtstreekse busverbindingen tussen de Zuidcorridor (zie II) en 

de oostkant van grootstedelijk Utrecht (Zeist/De Bilt/Utrecht Oost) met De Uithof als 
belangrijkste bestemming kent een matige en onbetrouwbare doorstroming in de spits, met 
name op de Waterlinieweg. De verbinding is niet concurrerend met de auto. Bestaande buslijnen 
verbinden De Uithof weliswaar met treinstations als Bilthoven, Driebergen-Zeist, Bunnik, 
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Lunetten en Vaartsche Rijn, maar zijn nog niet op orde en daardoor wordt de druk op de OVT 
verhoogd.  

 
4. De Driehoek (Gooi/Almere, Eemland, Utrecht Oost) kent diverse OV-verbindingen die door 

verschillende oorzaken onvoldoende concurrerend zijn ten opzichte van de auto:  
- Beperkte spoorcapaciteit naar Utrecht vanuit Almere, Baarn en Amersfoort 
- Omwegen bij spoorverbindingen (Almere-Utrecht/Amersfoort, Amersfoort-Uithof)  
- Lange/trage busroutes vanuit kernen als Zeist en Leusden 
- Te langzaam tangentieel vervoer naar De Uithof vanaf onder andere Bilthoven en Overvecht  

 
5. Interregionale verbindingen (tussen de provincie Utrecht en omliggende regio’s) hebben 

onvoldoende spoorcapaciteit: 
- A12-Oostcorridor (Utrecht-Food Valley-Arnhem): onvoldoende doorstroming en robuustheid 
van zowel de ICE als de sprinters op dit traject 
- A12 West-Zuidvleugel19

- A27-Zuid (Utrecht-Gorinchem-Dordrecht/Breda): de interliners (bussen) bieden als alternatief 
voor deze ontbrekende spoorcorridor onvoldoende snelheid en kwaliteit 

: matige doorstroming van sprinters Woerden-Gouda Goverwelle: geen 
robuust spoorsysteem 

- A28-corridor (Amersfoort-Zwolle): onvoldoende capaciteit voor sprinters en intercity’s 
 
4.2 Nadere probleemanalyse van vier deelgebieden 
Om de problematiek te concretiseren wordt nu ingezoomd op de bereikbaarheid en  leefbaarheid in 
de volgende deelgebieden (zie figuur 11): 
 

1. De corridor tussen het centrum van Utrecht en De Uithof (de binnenstadsas) 
2. De OVT en het stationsgebied 
3. Amersfoort 
4. Food Valley 

 

1.   2.   
           

3.   4.  
Figuur 11: Deelgebieden MIRT-onderzoek 
                                                 
19 Op basis van vaststelling en uitwerking van de definitieve variant HOV-NET Zuid-Holland Noord door Gedeputeerde 
Staten in Zuid-Holland is de verwachting dat de te lage frequentie en te beperkte treincapaciteit tussen Woerden en Leiden 
in 2020 zal zijn verholpen. 
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Per deelgebied wordt een kwalitatieve analyse van de problemen gegeven, vervolgens wordt de 
problematiek geconcretiseerd met gegevens uit het gebruikte verkeersmodel20

 
.  

4.3 Beperkte ruimte in binnenstad en bereikbaarheid binnenstad en Uithof onder druk  
De busbaan en fietsverbinding tussen de OVT  en De Uithof doorkruisen de historische binnenstad 
van Utrecht en verbinden het westen van de stad (waaronder Leidsche Rijn) met De Uithof, Zeist en 
De Bilt aan de oostkant van de stad. De beperkte ruimte op deze binnenstadsas is een groot 
probleem voor de bereikbaarheid, maar ook voor de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad en 
daarmee ook voor de aantrekkelijkheid van Utrecht als vestigingsplaats voor bedrijven. 
 

 
Figuur 12: De Utrechtse binnenstadsas 
 
Groei Uithof 
De Uithof groeit aanzienlijk door de concentratie van meer onderwijsvoorzieningen op het USP (8000 
extra studenten vanaf 2015), de autonome groei van het aantal studenten tot 2030 (volgens het CBS 
gemiddeld 36% voor heel Nederland, maar dit percentage ligt in Utrecht waarschijnlijk hoger) en de 
groei van de werkgelegenheid in de topsector life sciences met in totaal enkele duizenden extra 
arbeidsplaatsen tot 2030. Voorbeelden van de groei van het aantal arbeidsplaatsen op de korte 
termijn zijn de komst van het RIVM per 2017 met 1500 arbeidsplaatsen en de komst van Danone per 
2015 met 400 arbeidsplaatsen. De mobiliteitsgroei die met deze groei gepaard gaat, zal gefaciliteerd 
moeten worden met meer fiets- en OV-gebruik, omdat het aantal parkeerplaatsen in het 
bestemmingsplan van De Uithof is bevroren. Het totale OV-gebruik van en naar De Uithof groeit in de 
periode 2010-2020 met 70-80% en daarna nog eens met 10-20% (van de OVT van en naar de Uithof 
met de Uithoflijn)21

 

. In de periode 2018-2030 wordt de enorme groei van het OV-gebruik van en naar 
De Uithof met name opgevangen door de Uithoflijn (de tramverbinding tussen Utrecht CS en De 
Uithof om de oostkant van het centrum heen). Rond 2030 bereikt deze lijn echter zijn maximale 
capaciteit met twintig gekoppelde, 75m lange trams per uur per richting. Nog langere trams is fysiek 
niet mogelijk en in hogere frequenties rijden evenmin vanwege de gelijkvloerse kruisingen met het 
autoverkeer en de exploitatieve beperkingen. 

                                                 
20 Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU), versie 2.31, gebaseerd op het GE-scenario 
21 Bestuur Regio Utrecht december 2010: MKBA Uithoflijn 
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 Stationsgebied Utrecht      De Uithof 

 
Figuur 13: Kengetallen als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen De Uithof en stationsgebied Utrecht 
 
Ontwikkelingen stationsgebied 
Zoals in paragraaf 2.3 al is geschetst, vinden er ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen plaats in het 
stationsgebied. Er komen ruim 2.000 woningen, circa 200.000m2 kantooroppervlak en 40.000m2 
winkeloppervlak bij en verder horeca, cultuur en amusementsvoorzieningen. In figuur 13 is 
weergegeven wat dit betekent voor het aantal werknemers en bewoners van het gebied. Dit leidt tot 
een forse extra reizigersgroei en dat is in de reizigersprognoses te zien (figuur 14). 
 

 
Figuur 14: Reizigersprognoses van en naar het stationsgebied (2010=100) 
 
In de gemaakte prognoses is uitgegaan van het hoge GE-scenario en is geen rekening gehouden met 
de huidige crisis, waardoor de mobiliteitsgroei momenteel achterblijft. Hierdoor kan er sprake zijn 
van een overschatting van de reizigersgroei. Er is echter ook geen rekening gehouden met Het 
Nieuwe Werken, terwijl het effect daarvan is dat het aantal verplaatsingen rondom het Utrechtse 
stationsgebied als centrale nationale ontmoetingsplek sterk toeneemt. Evenmin is rekening 
gehouden met de effecten van de maatregelen van de gemeente Utrecht om het autoverkeer in de 
binnenstad terug te brengen, waardoor OV- en fietsgebruik sneller zullen groeien. Desalniettemin 
zijn de prognoses veelzeggend: een groei van de vraag naar regionaal OV die verviervoudigt, het 
aantal fietsers naar het stationsgebied dat verdrievoudigt en een zeer forse groei van het 
autoverkeer en van de aantallen in- en uitstappende treinreizigers. De verwachte ontwikkeling van 
de automobiliteit in heel Nederland valt erbij in het niet. Ook als de daadwerkelijke ontwikkelingen 
minder fors blijken te zijn dan in deze prognoses is er nog sprake van een extreme ontwikkeling en 
dat in een gebied dat nu al overbelast is. 
 
Er zijn drie belangrijke vervoersstromen die van de binnenstadsas gebruik maken: bussen en 
fietsverkeer tussen Utrecht CS en de oostkant van Utrecht, bewoners en bezoekers van de oostelijke 
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binnenstad per auto (ook al wordt dit sterk ontmoedigd) en expeditieverkeer voor de binnenstad 
(voornamelijk laad- en en losverkeer voor de aanwezige winkels). De combinatie van deze 
aanzienlijke vervoersstromen leidt in de huidige situatie tot grote hinder en flinke vertragingen. Zo 
treedt er op willekeurige tijden (dus niet alleen in de spits) minutenlange vertraging op voor auto- en 
busverkeer. Fietsers rijden verder massaal door rood en zouden ze dit niet doen, dan ontstaan lange 
fietsfiles. Laden en lossen vindt plaats op de (bus)rijbaan en/of het fietspad, waardoor fietsers, auto’s 
en bussen moeten uitwijken op de andere weghelft of op elkaars weggedeelte. Daarnaast zitten deze 
enorme stroom aan fietsers, bussen en auto’s en het kruisende verkeer dat bestaat uit winkelend 
publiek, fietsers en automobilisten elkaar in de weg. In de toekomst zal dit probleem alleen maar 
verder toenemen, blijkt ook uit figuur 15. 
 

Modaliteit 2012 2020 2030 Bijzonderheden 
Aantal fietsers22 2300  2900 3600 per uur per drukste richting 
Aantal bussen23 67  84 92 per uur per drukste richting 
Aantal auto’s24 350  350 350 per uur in één richting 
Figuur 15:  Intensiteiten op de binnenstadsas op doorsnede Nobelstraat  
 
Dit alles leidt tot ernstige verkeershinder, geluidshinder, onveilige situaties en tast bovendien de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de historische binnenstad aan: een belangrijk economisch 
kerngebied met een hoge dichtheid aan winkels, zakelijke ontmoetingsplaatsen en monumenten. 
Terwijl er bij veel snelwegen en spoorlijnen met capaciteitsproblemen ruimte beschikbaar is voor 
capaciteitsuitbreidingen, neemt in de stad de ruimte voor voetgangers, fietsers, OV-reizigers en 
automobilisten nauwelijks toe. Dit komt niet alleen door de beperkt beschikbare fysieke ruimte in de 
binnenstad, maar ook door het grote aantal kruisingen waar de verschillende modaliteiten op elkaar 
moeten wachten. Waar in Rotterdam, Amsterdam en in mindere mate Den Haag oplossingen zijn 
gezocht in ongelijkvloerse kruisingen en nog zwaardere ingrepen (onder andere metrolijnen en 
tramtunnels), ontbreekt hiervoor op kruisingen van de binnenstadsas in de historische binnenstad 
van Utrecht de fysieke ruimte. 
 
Concretisering van de problematiek 
De kern van het probleem is dus het chronische gebrek aan ruimte voor auto's (waaronder 
vrachtauto’s), bussen, fietsen en voetgangers in de Utrechtse binnenstad. Een kijkje op de drukke 
plekken in de stad zegt wat dit betreft veel meer dan een beschrijving of kwantitatieve analyses.  

 
Figuur 16: Ruimtegebrek op binnenstadsas 

                                                 
22 De groei van het aantal fietsers is gelijk verondersteld aan de groei van het aantal  in- en uitstappende treinreizigers. 
Gelet op de prognoses in figuur 14 zou de groei van het aantal fietsers ook (veel) hoger kunnen zijn.  
23 De groei van het aantal bussen is veel lager dan de groei van het aantal OV-reizigers van en naar het stationsgebied, zie 
figuur 14. Deels is dit te verklaren door de Uithoflijn en de inzet van bussen met een grotere capaciteit (tot 50%). Deze 
mogelijkheden zijn echter eindig. Gelet op de forse groei van het aantal busreizigers is ook hier vermoedelijk sprake van een 
onderschatting van het aantal bussen in 2020 en zeker in 2030. 
24 Bij ongewijzigd beleid van de gemeente Utrecht is ook hier sprake van een forse onderschatting omdat de vraag naar 
automobiliteit in het gebied fors groeit. Dit is voor de gemeente onwenselijk, waardoor het aantal auto’s gelijk is 
verondersteld. Het constant houden van de automobiliteit zal leiden tot een verdere toename van de groei van de andere 
modaliteiten, wat nog niet in de berekeningen is opgenomen. 
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Gegeven de (voorzichtige) verwachting dat de drukte in de binnenstad voor wat betreft fietsers nog 
met 25% toeneemt tussen 2010 en 2020 en met 50% tot 2030, terwijl de toename van het aantal 
auto’s en bussen 10% tot 2020 en 15% tot 2030 bedraagt, bieden de geplande verbeteringen slechts 
tijdelijk soelaas. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de bereikbaarheid van de binnenstad en De 
Uithof, maar ook de leefbaarheid in de binnenstad sterk onder druk komt te staan. Hoewel de 
problematiek zich het beste met beelden laat uitleggen, worden de problemen hieronder ook met 
diverse kwantitatieve analyses inzichtelijk gemaakt. 
 
Bus 
Er is een analyse gemaakt van de capaciteit en de intensiteit van de belangrijkste busroutes in de 
binnenstad in 2012, 2020 en 2030, waarbij de ontwikkeling van het aantal bussen, zoals eerder 
opgemerkt, aan de voorzichtige kant is (figuur 17). In deze analyse is de capaciteit van de busroutes 
(hoeveel bussen kan de route per tijdseenheid aan?) afgezet tegen de intensiteit (hoeveel bussen 
rijden er?). Een Intensiteit/Capaciteit (I/C)-verhouding van 0,8 is nog net acceptabel, hoewel kleine 
vertragingen dan al grote gevolgen hebben voor de overige dienstregeling. Bij een I/C-verhouding 
boven de 0,8 ontstaan onacceptabele vertragingen.  Figuur 17 laat zien dat er in 2012 al een 
probleem is op de binnenstadsas en dat er op een aantal andere routes problemen zullen ontstaan. 
De Uithoflijn leidt tot een betere I/C-verhouding in 2020, maar met name op de binnenstadsas 
bestaat dan al een onmogelijke situatie. In 2030 is op alle belangrijkste busroutes en op de Uithoflijn 
sprake van een capaciteitstekort. Hierbij is al rekening gehouden met meer propvolle bussen op 
drukke lijnen en evenveel, maar vollere bussen op minder drukke lijnen. 
 
Corridor I/C 2012 I/C 2020 I/C 2030 
Binnenstadsas 1,3 1,7 1,8 
Uithoflijn  0,8 1,0 
Zuidradiaal 0,3 0,9 1,0 
Figuur 17: Intensiteit/capaciteitsverhouding van drie busroutes 
 
Genoemde capaciteitsproblemen vertalen zich in minder veilige, minder betrouwbare (langer 
wachten op de bus), minder snelle (langer wachten in de bus) en minder comfortabele busritten. 
Betrouwbaarheid en veiligheid zijn voor OV-reizigers belangrijke randvoorwaarden bij de 
vervoerskeuze en bepalen samen met de andere criteria uit de klantwensenpiramide de kwaliteit van 
de reis en daarmee de tevredenheid van de reiziger. Los van deze criteria zijn aan een 
onbetrouwbare dienstregeling ook extra exploitatiekosten verbonden. Zo staan bussen uit de 
concessie van BRU nu al zo’n 20% van de tijd onnodig stil. De afnemende betrouwbaarheid van 
bussen over bovenstaande routes heeft ook consequenties voor de capaciteitsbenutting van de OVT, 
maar daarover meer in paragraaf 4.4. 
Fiets 
Ook voor fietsers ontstaat een onmogelijke situatie. Ter illustratie is voor drie fietskruisingen een 
analyse gemaakt van de verhouding tussen de capaciteit van deze kruisingen en het aantal fietsers25

                                                 
25 Waarbij de groei van het aantal fietsers zeer voorzichtig is ingeschat, zoals eerder al is aangegeven. 

. 
Bij onderstaande kruisingen bestaat op dit moment al een chronisch capaciteitstekort. Dankzij het 
grote aantal fietsers dat door rood rijdt, valt de fietsfile nog mee. Het komt echter al regelmatig voor 
dat fietsers één of twee keer een groen licht moeten afwachten voordat ze met groen licht kunnen 
doorrijden. In de toekomst wordt deze situatie onhoudbaar, vanwege het toenemende fietsverkeer 
op de drukke corridors naar de OVT (voor- en natransport van de trein) en naar De Uithof (als gevolg 
van de ruimtelijke ontwikkelingen daar). Omdat er niet meer ruimte kan worden gecreëerd voor de 
fiets en de aantallen bussen en trams ook toenemen, neemt de druk op de kruisingen toe. Hierdoor 
wordt door rood rijden steeds moeilijker en gevaarlijker. Dit zal, nog meer dan nu, leiden tot 
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ontwijkgedrag van fietsers, waardoor de drukte in de binnenstad in bijvoorbeeld voetgangersgebied 
fors zal toenemen. De leefbaarheid komt hiermee verder onder druk te staan. 
 
Bij de oversteek van fietsers vanaf het Vredenburg over de Catharijnesingel heen naar het 
Smakkelaarsveld, kruisen de fietsers het auto- en expeditieverkeer van en naar Hoog Catharijne. De 
gemeente heeft als beleid om het autoverkeer niet te laten groeien (meer bestemmingsverkeer gaat 
ten koste van doorgaand verkeer), maar het aantal fietsers op deze hoofdroute groeit sterk (figuur 
18). 
 
Fietsoversteek Catharijnesingel 2012 2020 2030 
Aantal fietsers per cyclus26 80  102 126 
Capaciteit kruising per cyclus (geteld) 50 50 50 
IC-waarde kruising 1,6 2,0 2,5 
Figuur 18: Ontwikkeling aantal fietsers en capaciteit fietsoversteek Catharijnesingel, tellingen 2012 
 
Het is duidelijk dat dit geen houdbare situatie is: al in 2020 kan in de spits meer dan de helft van de 
fietsers deze kruising niet zonder problemen passeren vanwege capaciteitsproblemen. Aanpassen 
van de verkeerslichten kan wat ruimte bieden, maar de marges zijn klein omdat het ook op de weg 
heel druk is. Als er niets gebeurt en fietsers rijden niet door rood, ontstaat een kilometerslange 
wachtrij voor het verkeerslicht, die pas lang na de spits is opgelost.  
 
Bij het Westplein kruist de fietsersstroom nu de tram, enkele buslijnen, maar vooral het autoverkeer 
van de A2 en A12 naar de binnenstad en de andere kant van Utrecht. De trams en bussen zijn er in 
2020 niet meer en het autoverkeer zal niet veel meer toenemen door ontmoediging van het 
doorgaande verkeer (knip Paardeveld uit het Actieplan Luchtkwaliteit), maar het aantal fietsers zal 
nog sterk toenemen door de groei van Leidsche Rijn (figuur 19). Hoewel deze situatie minder ernstig 
is dan bij de fietsoversteek van de Catharijnesingel kan hier in 2030 in de spits ook bijna de helft van 
de fietsers de kruising niet oversteken, met soortgelijke gevolgen als bij de Catharijnesingel. 
 
Fietsoversteek Westplein 2012 2020 2030 
Aantal fietsers per cyclus27 50  64 78 
Capaciteit kruising per cyclus (geteld) 50 50 50 
IC-waarde kruising 1,0 1,3 1,6 
Figuur 19: Ontwikkeling aantal fietsers en capaciteit fietsoversteek Westplein, tellingen 2012 
 
Bij het Lucasbolwerk kruist het fietsverkeer vanuit onder andere de binnenstad en het westen van de 
stad met auto’s, fietsers en afslaande bussen langs de singel. Het fietsverkeer tussen de westkant en 
oostkant van de stad gaat verder toenemen als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen op De 
Uithof, de groei van het aantal treinreizigers en het feit dat de fiets steeds interessanter wordt ten 
opzichte voor de auto voor ritten binnen de stad. Dit alles terwijl het aantal bussen niet afneemt. 
Deze situatie (figuur 20) is vergelijkbaar met de oversteek bij de Catharijnesingel en heeft dan ook 
vergelijkbare consequenties. 
Fietsoversteek Lucasbolwerk 2012 2020 2030 
Aantal fietsers per cyclus28 70  89 109 
Capaciteit kruising per cyclus (geteld) 50 50 50 
IC-waarde kruising 1,4 1,8 2,2 
Figuur 20: Ontwikkeling aantal fietsers en capaciteit fietsoversteek Lucasbolwerk, tellingen 2012 

                                                 
26 De groei van het aantal fietsers is gelijk verondersteld aan de groei van het aantal  in- en uitstappende treinreizigers. 
Gelet op de prognoses in figuur 14 zou de groei van het aantal fietsers ook (veel) hoger kunnen zijn. 
27 Idem 
28 Idem 
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Voor voetgangers zijn geen berekeningen gemaakt, maar duidelijk is dat de oversteekbaarheid van 
de bus- en fietsroutes nog slechter wordt. Bovendien neemt het aantal voetgangers door de groei 
van de bevolking en de toenemende dichtheid aan activiteiten in het centrum van de stad verder toe, 
waardoor de toch al erg drukke binnenstad nog drukker wordt. 
 
4.4 De capaciteit van de OVT en het stationsgebied 
Utrecht huisvest als hét nationale OV-knooppunt het grootste trein- en busstation van Nederland. 
Utrecht CS verwerkt meer dan 500 bussen en trams per spitsuur en 270.000 trein-, tram- en 
busreizigers per dag. Het totale aantal in-, uit- en overstappers bij de trein bedraagt ruim 230.000 per 
dag. Het stationsgebied in Utrecht wordt herontwikkeld waardoor het aantal bewoners, werknemers 
en bezoekers (winkelend publiek of bezoekers van horeca, cultuur- en amusementsvoorzieningen) 
extra toeneemt.  
 
Binnen het Masterplan Stationsgebied is onder randvoorwaarden29

 

 een ontwerp van de OVT 
gemaakt. Dit ontwerp is in 2005 vastgesteld door het Rijk en de gemeente en omvat één gebouw 
voor de integrale afhandeling van trein, tram en bus met een forse uitbreiding van de capaciteit. Dat 
is ook nodig: het huidige Utrecht CS verwerkt dagelijks nu al zo’n 270.000 reizigers, terwijl veel 
minder capaciteit beschikbaar is (figuur 21). Er bestaat momenteel dan ook een groot 
capaciteitsprobleem dat zich uit in een te drukke stationshal en overbelaste haltes nabij Utrecht CS. 
Dit ondanks heropening van het busstation aan het Jaarbeursplein, het extra treinperron en de vele 
tijdelijke fietsenstallingen die de afgelopen tijd zijn gerealiseerd.  

 
Figuur 21: Reizigerscapaciteit en reizigersaantallen terminals Schiphol, Amsterdam en Utrecht 
 
Het totale aantal reizigers dat in 2020 van de OVT gebruik zal maken, bedraagt 370.000 per dag. Uit 
figuur 21 blijkt dat Utrecht CS nu al meer reizigers verwerkt dan Schiphol en Amsterdam CS. Dat 
verschil is in 2020 nog een stuk groter. Na 2020 loopt dat verschil verder op, omdat het aantal 
reizigers van Utrecht CS dan als enige van de drie terminals nog hard doorgroeit tot zo’n 465.000 
reizigers per dag in 203030

                                                 
29 De OVT moet in 2020 geschikt zijn voor het vervoer van 360.000 passagiers per dag (ca. 100 miljoen reizigers per jaar) en 
een toekomstvaste oplossing bieden tot minimaal 2030 

. Het gebruik van het regionaal OV groeit tot 2020 met zo’n 70%. Deze 
groei ligt ruim twee keer zo hoog als de 32% waarmee destijds in het Programma van Eisen van de 
OVT rekening is gehouden. Hierdoor zou het aantal benodigde bussen ten opzichte van 2000 met 
zo’n 35% groeien. Hoewel vertramming van de Uithoflijn (vervanging van vele bussen door een 
beperkter aantal trams) dit capaciteitsprobleem halveert, is er in 2020 dus al sprake van een 
capaciteitsprobleem voor het regionaal OV in de OVT. Dit probleem verergert na 2020 aanzienlijk als 

30 ProRail: Programma van Eisen OVT Utrecht en Amsterdam; Schiphol: Traffic Review 2011 en Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 
Schiphol 2015  
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het aantal bussen rondom de OVT verder doorgroeit met name als gevolg van eerder beschreven 
groeiende mobiliteitsbehoefte in de regio. De NMCA toont dan ook aan dat er ook na vertramming 
van de Uithoflijn nog structurele capaciteitsproblemen op de as van Utrecht CS naar De Uithof 
bestaan. 
 
Er zijn diverse verklaringen voor de aanzienlijke reizigersgroei van de OVT. Zo groeit het aantal 
reizigers over het spoor nu al aanzienlijk, maar neemt die groei door het Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer sterk toe, omdat vanaf 2020 zo’n 50% meer treinen van, naar en via Utrecht gaan 
rijden met als gevolg 60-70% meer treinreizigers. Ook het Actieplan Groei op het Spoor, het 
programma Beter Benutten en het Project Reistijdverbetering zorgen voor een extra groei van het 
aantal treinreizigers als gevolg van verbeterd voor- en natransport, extra fietsenstallingen, P+R-
terreinen en betere informatievoorziening. Een aanzienlijk deel van deze treinreizigers stapt op 
Utrecht CS over op het regionaal OV of gebruikt dit regionaal OV als voortransport voor een reis per 
trein: 40% van de OV-reizigers maakt gebruik van de combinatie trein-tram of trein-bus (en vice 
versa). Zo’n 30% van de bus- en tramreizigers reist via het busstation zonder gebruik te maken van de 
trein. De reizigersaantallen van het regionaal OV zullen de komende jaren sneller stijgen dan waar bij 
het ontwerp van de OVT is uitgegaan. Niet alleen door projecten die tot verbeteringen voor de 
reiziger leiden, maar ook door de eerder genoemde forse demografische en mobiliteitsgroei in de 
regio en de gebiedsontwikkeling rond het station. Dit legt extra druk op de capaciteit die binnen de 
OVT beschikbaar is voor het regionaal OV.  
 
Samengevat:  
• De capaciteit van de hal van de OVT is in 2020 voldoende voor het aantal gebruikers, maar er zijn 

andere capaciteitsdimensies die wel knellen, zoals de capaciteit van de bushaltes en de 
fietsparkeerplekken bij de terminal. 

• De capaciteit voor het regionaal OV binnen de OVT is in 2020 reeds onvoldoende en zal in 2030 
volstrekt onvoldoende zijn. 

• Het knelt bij de OVT bij de overgang van de ruggengraat (spoor) naar de visgraat (regionaal OV). 
 
Concretisering van de problematiek 
De kern van het probleem is dus de drukte in en rond de OVT. Om een beeld te geven van de situatie 
in 2020 en 2030 is gekeken naar verschillende soorten capaciteit rond de OVT. De capaciteit van de 
hal in 2020 volstaat voor het aantal gebruikers, maar er zijn andere capaciteitsdimensies die meer 
knellen.  
 
Capaciteit busterminal en bushaltes 
Uit analyse van de benodigde en beschikbare bushalteerslots (de tijd die een bus een halteplek bezet 
houdt voor uitstappen, instappen, maar vooral om onregelmatigheden in de dienstregeling op te 
vangen) blijkt dat er in 2012 een bezettingsgraad is van 80% in de spits (figuur 22). Dit wordt gezien 
als een maximale bezetting, omdat de restcapaciteit nodig is om piekmomenten binnen een spitsuur 
en bijzonder verstoringen op te kunnen vangen. In 2020 stijgt deze bezettingsgraad boven de 100%: 
er zijn dan 20% meer halteplaatsen nodig dan er beschikbaar zijn. In 2030 is dit opgelopen tot een 
tekort van 40%. Dit betekent dat in 2020 bij een 100% bezetting van alle bussen (wat niet realistisch 
is, er zullen zeker verschillen tussen de diverse lijnen zijn), 17% van de reizigers die in een bus wil 
stappen, niet mee kan. Bij de volgende bus is dit dan 34% (want de 17% van de eerste bus moeten 
ook mee), bij die daarna 51%, etc. Zo ontstaan er grote vertragingen, grote mensenmassa’s en een 
volstrekt onwenselijke situatie. 
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Criterium 2012 2020 2030 
Beschikbaar aantal bushaltes 42 27 27 
85-percentiel halteertijd 6 6 6 
Slot 8 8 8 
Aantal vertrekken31 293  254 305 
Idem, excl. lijn 11/211 en 12 252 236 287 
Benodigd aantal bushaltes excl. lijn 11/211 en 12 34 31 38 
I/C-waarde busstation 0,8 1,2 1,4 
Figuur 22: De intensiteit/capaciteitswaarde busstation OV-terminal 
 
Capaciteit fietsparkeren 
Bij het fietsparkeren ontstaan na 2020 ook diverse knelpunten. Er wordt momenteel hard gewerkt 
aan het realiseren van 22.000 fietsparkeerplekken, zodat de huidige situatie met alle verkeerd 
gestalde fietsen in de stationsomgeving wordt opgelost. De huidige bezettingsgraad is namelijk 1,2 
en dat betekent dat er 2.000 fietsen niet in de rekken kunnen worden geparkeerd. In 2020 is de 
verwachte bezettingsgraad 0,9. Dit is al een zeer hoge bezettingsgraad, omdat fietsers vanuit 
verschillende richtingen naar het station komen en de vraag zowel naar tijd als naar locatie pieken zal 
kennen. De benodigde tijd om een vrije fietsplek te vinden zal bovendien groot zijn. De berekeningen 
laten echter zien dat de bezettingsgraad tot 2030 zal toenemen tot rond de 1,1. Dat betekent dat het 
absolute probleem groter is dan op dit moment, omdat er dan 2.500 fietsen niet in de rekken kunnen 
worden geparkeerd, nog 500 meer dan nu het geval is (figuur 23). 
 
Eenheid 2012 2020 2030 
In-/uitstappers trein 160.000 220.00032 280.000  
Fietsenstallingen 12.000 22.000 22.000 
Fietsen33 14.000  19.250 24.500 
Bezetting 1,2 0,9 1,1 
Figuur 23: Capaciteit van het fietsparkeren 
 
4.5 Amersfoort 
Amersfoort streeft naar een doelmatig mobiliteitssysteem om de bereikbaarheid in en van 
Amersfoort voor alle vervoerswijzen te waarborgen. Bij het waarborgen van de bereikbaarheid in 
Amersfoort en de omliggende regio is er met name aandacht voor het terugdringen van doorgaand 
verkeer en sluipverkeer. Ook het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid en het 
beperken van de overlast van verkeer is een doelstelling. Om een balans te vinden tussen 
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, mobiliteit en ruimte zijn alle 
modaliteiten van belang. Binnen de ruimtelijke structuur van Amersfoort is echter differentiatie 
mogelijk: zo zijn werkgebieden bij de stations voornamelijk gebaat bij goede treinbediening en 
hebben diverse woongebieden vanwege het hoge autobezit baat bij een goede auto-ontsluiting. Het 
regionaal OV in de regio Amersfoort kent momenteel geen capaciteitsproblemen en die worden ook 
niet verwacht in 2020 of daarna. Reden hiervoor is dat tot 2020 hard wordt gewerkt aan de 

                                                 
31  De groei van het aantal bussen is veel lager dan de groei van het aantal OV reizigers van en naar het stationsgebied, zie 
ook paragraaf 4.3. Deels is dit te verklaren door de Uithoflijn en de inzet van bussen met een grotere capaciteit (tot 50%). 
Maar deze mogelijkheden zijn eindig. Gelet op de forse groei van het aantal busreizigers is er daarom vermoedelijk sprake 
van een onderschatting van het aantal vertrekkende bussen in 2020 en zeker in 2030. De geschetste problematiek zou in 
werkelijkheid dan ook nog veel ernstiger kunnen zijn. 
32 Dit zijn de prognoses van ProRail, waar de effecten van PHS nog niet in zijn meegenomen. De kans is groot dat, ondanks 
de crisis, het aantal van 220.000 in/uitstappers al eerder dan 2020 zal worden gehaald, zo blijkt ook uit berekeningen die 
door de regio zijn uitgevoerd. De prognoses voor 2030 komen wel globaal overeen. 
33  De procentuele groei van het aantal fietsers is gelijk verondersteld aan de groei van het aantal  in- en uitstappende 
treinreizigers. Gelet op de prognoses in figuur 14 zou de groei in het aantal fietsers ook (veel) hoger kunnen zijn, waardoor 
de problematiek veel ernstiger is dan hier beschreven. 
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autobereikbaarheid van de regio, waarvan ook de doorstroming van het regionaal OV profiteert. De 
bestemmingen in Amersfoort die bij een treinstation liggen, zijn prima per OV bereikbaar, de 
bestemmingen verder weg van stations zijn per OV over het algemeen zeer matig bereikbaar. 
Mogelijke verbeteringen hierbij en het effect daarvan worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 
 
4.6 Food Valley 
In de Food Valley spelen op dit moment geen capaciteitsproblemen voor het OV en die worden ook 
niet voorzien in 2020 of daarna. De specialistische bestemming van de Universiteit Wageningen net 
buiten de Utrechtse regio en de gerelateerde bedrijvigheid op het gebied van onder andere 
voedselproductie, gezondheid en leefomgeving in onder andere Veenendaal en Rhenen vormen wel 
een belangrijk aandachtspunt. Uit de analyse blijkt dat er diverse OV-verbeteringen mogelijk zijn die 
tot een significante verbetering van de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied leiden 
en het aantal OV-reizigers sterk kunnen laten groeien. Net als bij De Uithof is de ligging van de 
campus van de Universiteit Wageningen ongunstig, vooral vanwege de grote afstand tot een station. 
Dit legt een grote druk op het pendelvervoer tussen station Ede-Wageningen en de campus. De 
kwaliteit van deze verbinding is een aandachtspunt (doorstroming en reistijd). Andere belangrijke 
verbindingen in de Food Valley ontbreken, zoals directe verbindingen tussen Veenendaal centrum en 
Ede, tussen Veenendaal en Wageningen en tussen Veenendaal en Barneveld. De reistijd per OV is 
vanwege overstappen en omwegen in verhouding tot de auto erg lang. Ook hier liggen dus kansen 
waarop in het volgende hoofdstuk nader wordt ingegaan. 
 
Tot slot ontstaan in de toekomst mogelijk capaciteitsknelpunten op het spoor tussen Amersfoort en 
Food Valley (de Valleilijn, onderdeel van de concessie van de provincie Gelderland). Daar deze lijn 
grotendeels buiten de provinciegrens en daarmee het studiegebied ligt, is dit knelpunt in dit 
onderzoek niet meegenomen.  
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5. Oplossingsrichtingen, effecten en vervolgproces  

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de oplossingsrichtingen en de effecten daarvan 
beschreven. Afsluitend wordt de urgentie van vervolgonderzoek naar deze oplossingsrichtingen 
besproken. 
 
5.1 Oplossingsrichtingen 
De in het vorige hoofdstuk geanalyseerde knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en 
leefbaarheid lopen sterk uiteen. Op locaties waar de leefbaarheid en bereikbaarheid nu al onder druk 
staan, zal dit probleem in de toekomst verergeren. Dit is een logisch gevolg van de aanhoudende 
mobiliteitsgroei op de nu al drukke verbindingen waaromheen geen extra fysieke ruimte beschikbaar 
komt. Dit probleem raakt niet alleen de reizigers op deze verbindingen, maar ook de gebruikers van 
de openbare ruimte rondom deze verbindingen. De grootste van deze knelpunten zitten in het 
stationsgebied en de binnenstad van Utrecht. Op een wat hoger schaalniveau (binnen de provincie 
en op verbindingen tussen de provincie en andere regio’s) zijn ruimtegebrek en aantasting van de 
leefbaarheid een minder groot probleem; daar zit het knelpunt voornamelijk in het feit dat de OV-
bereikbaarheid onvoldoende is door relatief trage spoor- en busverbindingen. Hoewel de knelpunten 
sterk van elkaar verschillen, kunnen bepaalde oplossingsrichtingen bijdragen aan het oplossen van de 
verschillende soorten knelpunten.  
 
Het benodigde pakket aan oplossingsrichtingen bestaat uit: 
1. Het ontwikkelen van lightrail op de drukste OV-assen van en naar de OVT 
2. Het verbeteren van de doorstroming van het regionaal OV in stedelijk gebied 
3. Het versterken en versnellen van tangenten op verschillende schaalniveaus 
4. Het versterken van knooppunten:  aantrekkelijke overstappunten tussen mobiliteitssystemen 

(trein, tram, bus, auto en fiets) in een omgeving met een hoge ruimtelijke concentratie 
5. Verdere integratie van landelijk en regionaal OV 

 
Investeren in het spoorwegennet is ook een belangrijke oplossingsrichting. Uit de analyse blijkt dat 
de verknoping van de bustangenten met de Randstadspoorstations succesvol kan zijn. De 
reismogelijkheden van en naar De Uithof verbeteren, wat te zien is in een toename van 10-20% van 
het aantal treinreizigers op de Randstadspoorcorridors van Utrecht naar Amersfoort en Hilversum. 
De OVT wordt hierdoor ontlast en dit effect zou nog veel groter kunnen zijn indien deze 
overstapstations ook door intercity’s zouden worden bediend. Ook interregionale reizigers kunnen 
dan gebruik maken van de tangenten, met een veel grotere ontlasting van de OVT tot gevolg. Deze 
oplossingsrichting met intercitystations vergt echter grote investeringen en een bepaalde omvang 
van vervoersstromen die nu nog onvoldoende is. Een veel kosteneffectievere oplossing zou een 
spoorlijn door of langs De Uithof kunnen zijn. Hierdoor kunnen Randstadspoortreinen én intercity’s 
direct in De Uithof halteren zonder een overstap op bus of tram. Deze oplossingsrichtingen zijn in dit 
onderzoek echter niet verder uitgewerkt, omdat het huidige economische klimaat om 
oplossingsrichtingen vraagt die minder grote investeringen vergen.  
 
Hieronder wordt kort op elk van de bovenstaande vijf oplossingsrichtingen ingegaan. 
 
1. Lightrail op de drukste OV-assen van en naar de OVT 
Bij doorzettende groei van De Uithof is rond 2030 een tweede tramcorridor naar De Uithof nodig 
vanaf de OVT34

                                                 
34 Het vergroten van de frequentie van de bussen is geen optie is uit de MKBA van de Uithoflijn al gebleken 

. De huidige route van buslijn 11 over de binnenstadsas ligt hierbij voor de hand, 
omdat de huidige HOV-busbaan zodanig ontworpen is dat deze in de toekomst kan worden 
vertramd. Vertramming van de binnenstadsas is echter kort na 2020 al gewenst om diverse andere 
problemen op te lossen. De binnenstadsas kent immers nu al een zware overbelasting die de 
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komende jaren verder zal toenemen. Door bussen te vervangen door trams kan binnen het OV 
worden bijgedragen aan het oplossen van deze problemen. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de 
binnenstad vergroot door een hogere betrouwbaarheid en een toename van de capaciteit, terwijl 
minder hinder optreedt voor de omgeving vanwege de lagere frequenties. Vertramming van de 
binnenstadsas betekent niet alleen het vertrammen van lijn 11 (de drukste buslijn), maar ook het 
aantakken van regionale buslijnen op de tram en het omleiden van lokale buslijnen via een andere 
route. Hierdoor wordt in veel gevallen een overstap gecreëerd, die gecompenseerd moet worden 
door een snellere en betrouwbare reismogelijkheid met de tram. Deze vertramming is echter alleen 
mogelijk als ook auto- en fietsverkeer beter worden georganiseerd. Daarnaast is aan de westkant van 
het station een snellere route van de bestaande sneltram (SUNIJ-lijn) over de Europalaan en 
Vondellaan noodzakelijk om de vervoerspotentie tussen Nieuwegein en Utrecht in het tramsysteem 
te bundelen. De huidige sneltram is onvoldoende concurrerend omdat er concurrerende parallelle 
buslijnen zijn die sneller zijn. Deze buslijnen bieden echter onvoldoende capaciteit. Deze snellere 
route kan mogelijk ook het kantorenpark Papendorp voorzien van een hoogwaardige OV-ontsluiting 
per tram en daaraan bestaat grote behoefte. 
 
2. Verbetering van de doorstroming van regionaal OV in stedelijk gebied 
Het verbeteren van de doorstroming omvat een palet aan verschillende maatregelen, waarvan de 
belangrijkste zijn: 
1. Versterking van de handhaving op onder andere foutparkeerders en foutstallers, ‘onwettig’ 

autoverkeer en overschrijding van laad- en lostijden van winkels. Dit is een basisvoorwaarde, 
want zonder handhaving hebben andere maatregelen veel minder effect.  

2. Intensivering van vraagbeïnvloeding bij bewoners, werknemers en recreatief publiek gericht op 
buiten de spits reizen en de vervoerswijzekeuze. Zaken als Het Nieuwe Werken, spreiding van 
collegetijden, digitale colleges, het hanteren van brede spitsen en tariefdifferentiatie spelen 
hierbij een rol. 

3. Optimalisering van de infrastructuurcapaciteit en de betrouwbaarheid daarvan: een op de 
mobiliteitskeuzes gebaseerde zonering in de stad, een ruimtelijke inrichting die aansluit bij en 
ontworpen is op de beleving en het gedrag van de gebruiker, differentiatie in het parkeerbeleid 
die hierop aansluit, ruime stallingsvoorzieningen voor fietsers, op snelheid en comfort ingerichte 
'snelfietsroutes' tussen de stedelijke en regionale kerngebieden en de verdeelring inrichten op 
uitsluitend lokaal autoverkeer, zodat autoverkeer van buiten de stad wordt ontmoedigd35

4. Beter verkeersmanagement door VRI’s (verkeerslichten) beter af te stellen en soms te 
verwijderen, de circulatie en routering van modaliteiten aan te passen (links- en 
rechtsafverboden voor de auto, herordening van de rijbanen, extra ruimte voor laden en lossen 
realiseren in zijstraten of op de stoep) en betere afstemming van aankomst en vertrek van 
bussen om de haltecapaciteit optimaal te benutten. 

. 

5. Grotere infrastructurele maatregelen: het aanleggen van een vrije busbaan zonder ander verkeer 
en de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen. Extra HOV-banen en/of ongelijkvloerse kruisingen 
zijn alleen mogelijk (en nodig) op en buiten de verdeelring van Utrecht. Daarbinnen liggen al 
HOV-banen en zijn ongelijkvloerse kruisingen niet inpasbaar door ruimtegebrek in de binnenstad. 

 
3. Versterking van tangenten  
Het zodanig aanpassen van het busnetwerk dat de OVT wordt ontzien. Dit kan door middel van lange 
tangenten, waarbij bussen de belangrijkste woongebieden in de regio direct verbinden met de 
belangrijkste werkgebieden in de regio. Een andere mogelijkheid zijn korte tangenten, die de 
belangrijkste werkgebieden in de regio met buslijnen aansluiten op OV-knooppunten in en rond de 
stad Utrecht. 
 
 

                                                 
35 Gemeente Utrecht april 2012: Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar 
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Figuur 24: Voorbeeld van een bustangent en het effect daarvan 
 
4. Versterking van knooppunten  
Door bij de ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met de problematiek rond de OVT en 
binnenstad kan de groei elders worden geaccommodeerd. Door meer decentrale knooppunten te 
ontwikkelen wordt de drukte in grootstedelijk Utrecht gespreid, wat ook kansen biedt voor 
gebiedsontwikkeling. De huidige vastgoedmarkt laat zien dat er een blijvende behoefte is aan 
centraal gelegen locaties die met het OV goed bereikbaar zijn. De huidige leegstand en druk op de 
prijzen concentreert zich met name op de perifeer gelegen autolocaties36. Dit past ook bij het beleid 
rondom binnenstedelijk bouwen dat Rijk en regio in de Noordvleugel inzetten als oplossing voor de 
spanning tussen de groeiende ruimtebehoefte voor wonen en werken en de net zo dringende 
behoefte aan bescherming van natuur en landschap37

 

. Bij het realiseren van deze doelstelling speelt 
OV een belangrijke rol. Door beleid te richten op een beperkt aantal OV-knooppunten en 
hoogwaardige OV-verbindingen in de regio wordt prioriteit aangebracht binnen de binnenstedelijke 
bouwopgave. Binnenstedelijke bouwlocaties worden zo voorzien van hoogwaardig OV waardoor het 
OV-gebruik toeneemt. Tegelijkertijd jaagt het OV-systeem stedelijke ontwikkeling aan waarbij grote 
investeringen in nieuwe infrastructuur worden voorkomen. 

5. Verdere integratie van landelijk en regionaal OV 
Door het landelijke en regionale OV op elkaar af te stemmen kan ook worden geoptimaliseerd. In 
concreto betekent dit afstemming van dienstregelingen (kortere wachttijden), integrale 
reisinformatie en integratie van tarieven, kaartsystemen en beleid bij P+R en leenfietsen. 
 
 

                                                 
36 Economisch Instituut voor de Bouw, Kantorenmonitor 2011 
37 NV Utrecht 2009: Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030  
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5.2 Analyse van effecten oplossingsrichtingen  
Om een eerste indruk te krijgen van het oplossend vermogen van de bovengenoemde 
oplossingsrichtingen, zijn modelberekeningen gemaakt van  twee verschillende scenario’s38

 

, die met 
name de oplossingsrichtingen 1 (lightrail) en 3 (OV-tangenten) bevatten en daarmee bijdragen aan 
de bereikbaarheid van knooppunten (deel van oplossingsriching 4). Met de huidige modelversie is 
het niet mogelijk om de maatregelen in oplossingsrichting 2 (gericht op een betere doorstroming) 
door te rekenen en te vertalen in reistijden en vervoerwaarden. In een volgende fase zal het 
verkeersmodel hiervoor wel geschikt zijn. Ook de maatregelen in oplossingsrichting 5 (verdere 
integratie van landelijk en regionaal OV) kan het verkeersmodel niet doorrekenen.  

Scenario’s 
In beide scenario’s (zie figuur 25) is verondersteld dat er een tramlijn wordt aangelegd op de route 
van de huidige buslijn 11 naar De Uithof, doorgetrokken naar het begin van Zeist met een OV-
knooppunt bij het eindpunt. Ook is verondersteld dat de SUNIJ-lijn binnen Utrecht over een snellere 
route wordt geleid. Daarnaast zijn er grote veranderingen in het buslijnennetwerk doorgevoerd. In 
scenario 1 is uitgegaan van korte tangenten, waarbij OV-knooppunten in en rond de stad Utrecht 
worden verbonden met de belangrijkste werkgebieden in de regio. In scenario 2 is uitgegaan van 
lange tangenten, waarbij deze werkgebieden direct zijn verbonden met woonkernen rond Utrecht. 
Ook in de regio Amersfoort en Food Valley zijn in dit scenario langere verbindingen doorgerekend. 
 

Korte tangenten: Lange tangenten: 
2e tramlijn = binnenstadsas plus versnelling SUNIJ-lijn 
en tramlijn Papendorp 

2e tramlijn = binnenstadsas plus versnelling SUNIJ-
lijn 

Hoogfrequente (6x/u) tangenten tussen De Uithof en de 
stations Bilthoven, Overvecht, Driebergen-Zeist, Bunnik, 
Houten, Vaartsche Rijn en knooppunt Vianen. 

Directe snelbusverbindingen (4x/u) tussen De 
Uithof en Almere, Huizen, Hilversum, Soest/Baarn, 
Amersfoort, Leusden, Rhenen, Driebergen, Wijk bij 
Duurstede, Houten, Gorinchem en Breda. 

HOV-lijn station Amersfoort-Vathorst Frequente streeklijn tussen Tiel en Ede via 
Wageningen 

Frequente tangenten tussen Nijkerk/Vathorst en 
Amersfoort Schothorst/A1-zone 

Directe snelwegbussen (4x/u) tussen Amersfoort 
Schothorst/A1-zone en Almere, Huizen, Hilversum 

HOV-lijn tussen Soest, Amersfoort en Leusden 
Frequente streeklijn tussen Tiel en Wageningen 
 

HOV-lijnen 6x/u tussen Veenendaal en Amersfoort, 
Veenendaal en Barneveld (doorgetrokken naar 
Nijkerk), Veenendaal en Ede, Veenendaal en 
Wageningen 

6x/u Randstadspoor tussen Utrecht, Bilthoven, 
Amersfoort en Harderwijk, 6x/u Randstadspoor tussen 
Utrecht, Hilversum en Amsterdam, Valleilijn (trein) 
doortrekken van station Ede-Wageningen tot Campus 
Wageningen, 4x/u 

Directe snelbusverbindingen (4x/u) tussen De 
Uithof en Almere, Huizen, Hilversum, Soest/Baarn, 
Amersfoort, Leusden, Rhenen, Driebergen, Wijk bij 
Duurstede, Houten, Gorinchem en Breda. 

Figuur 25: Samenvatting scenario’s met respectievelijk korte en lange tangenten 
 
Resultaten en bevindingen 
De belangrijkste algemene bevinding op basis van de analyse van bovenstaande scenario’s is dat de 
oplossing voor de problemen niet alleen ligt in verbeteringen van het OV. Er moet worden gezocht 
naar een optimale combinatie van maatregelen uit de vijf genoemde oplossingsrichtingen. Dat blijkt 
ook uit de verandering in de modal split. De modal split in het stationsgebied verandert nauwelijks in 
de twee doorgerekende scenario’s. De modal split bij De Uithof verandert wel, daar wint het 
regionaal OV ten koste van zowel auto als fiets. Vooral in het scenario met de korte tangenten is dit 
effect duidelijk te zien. In het gebied rond Amersfoort en Food Valley is het effect op de modal split 
marginaal.  

                                                 
38 Zie bijlage 2 voor een weergave van deze scenario’s in kaartbeelden 
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Figuur 26: Modal split De Uithof 
 
Andere bevindingen zijn: 
 
• Als gevolg van de tramverbinding en de verbeteringen in het spoorvervoer, neemt het OV 

gebruik naar de OVT in beide scenario’s toe. Deze toename wordt gedeeltelijk gecompenseerd 
door de tangenten, waarmee reizigers juist niet via de OVT worden vervoerd. Het netto effect 
hiervan is een afname van het aantal reizigers via de OVT met 5% in het scenario met korte 
tangenten en een gelijkblijvend aantal reizigers op de OVT in het scenario met lange tangenten. 

• Hiermee verminderen onderdelen van de problematiek op de OVT ten opzichte van de 
referentie, omdat een groot aantal bussen wordt vervangen door trams, waardoor de 
haltecapaciteit een minder groot probleem is en er minder voertuigen door de binnenstad rijden. 

• Verder geven de resultaten ook inzicht in de kansen die er voor het OV zijn: 
– Voor het spoorvervoer liggen er kansen op het traject Utrecht-Bilthoven-Den Dolder - 

Amersfoort. 
– De nieuwe tramlijn trekt voldoende reizigers aan en ontlast de overbezette Uithoflijn. 
– Interessante bustangenten rond Utrecht zijn een snelwegbus over de A27 naar het 

noorden en bustangenten tussen De Uithof en de stations van Bilthoven, Vaartsche Rijn 
en Overvecht. 

– Rond Food Valley liggen er grote kansen voor een HOV-verbinding tussen Ede en 
Wageningen. 

 
Korte tangenten: Lange tangenten: 
OVT wordt netto met 5% ontlast (zonder tram en 
treinverbetering zou dit 13% zijn)  

Netto geen ontlasting OVT (zonder tram zou er 4% 
ontlasting zijn) 

OV-gebruik naar Food Valley neemt met 15% toe Afname spoorvervoer (-5% tot -15%) richting 
Arnhem, Amersfoort, Soest en Hilversum vanwege 
concurrentie door snelwegbussen 

Grote reizigersaantallen op tangenten tussen Uithof en 
stations Bilthoven, Overvecht en Vaartsche Rijn (dus 
volle bussen, kostenefficiënte buslijnen) 

Afname OV-gebruik Valleilijn (-30%) door 
concurrentie van HOV-lijnen 

Ruim 20% groei in Randstadspoor tussen station 
Bilthoven en Amersfoort 

Sommige snelwegbussen succesvol (Uithof – 
Huizen- Almere), andere niet (Uithof - Soest) 

20% groei op SUNIJ-lijn Verdubbeling OV-gebruik van station Ede naar 
Campus Wageningen 

Ontlasting van Uithoflijn met ongeveer 20% Bijna 100% groei OV-gebruik tussen Tiel en Ede 
Verdubbeling OV-gebruik van station Ede naar Campus 
Wageningen 

Voldoende reizigers in 2e tramlijn voor hoge 
frequentie (16-24x/u) 

50% groei OV-gebruik tussen Tiel en Wageningen Netto geen ontlasting OVT 
Figuur 27: Effecten scenario’s 
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Figuur 27 geeft een samenvatting van de resultaten van de analyse op basis van de twee scenario’s. 
Het scenario met de korte tangenten scoort beter op het ontlasten van de OVT en de bereikbaarheid 
van De Uithof en daarmee ook op de leefbaarheid van de binnenstad, maar de capaciteitsproblemen 
van de OVT en het ruimtegebrek in de omgeving van de OVT zijn hiermee nog niet opgelost. Zoals 
eerder al is geconstateerd, moet de oplossing voor de problemen niet alleen worden gezocht in 
verbeteringen van het OV: er moet worden gezocht naar een optimale combinatie van maatregelen 
uit de vijf oplossingsrichtingen die in paragraaf 5.1 zijn genoemd.  
 
5.3 Urgentie voor verdere verkenning van oplossingen 
In dit hoofdstuk is de effectiviteit van twee van de vijf genoemde oplossingsrichtingen geanalyseerd. 
Conclusie is dat de doorgerekende scenario’s waarin deze oplossingsrichtingen zijn opgenomen niet 
voldoende zijn om de genoemde bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op te lossen. Er is dus 
nader onderzoek nodig naar de kosten en effecten van alle vijf de in paragraaf 5.1 gepresenteerde 
oplossingsrichtingen. Naast lightrail en tangenten gaat het dan om maatregelen die de doorstroming 
bevorderen (oplossingsrichting 2), knooppuntversterking (oplossingsrichting 4) en verdere integratie 
van landelijk en regionaal OV (oplossingsrichting 5). Wat betreft de prioritering in de 
oplossingsrichtingen ligt het voor de hand om de Ladder van Verdaas toe te passen, zodat wordt 
voorkomen dat er onnodig nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit uiteraard binnen de 
randvoorwaarden van de reeds gemaakte afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling in het 
stationsgebied en rond De Uithof. 
 
Vervolgonderzoek moet uitmonden in een optimaal pakket van maatregelen dat de bereikbaarheids- 
en leefbaarheidsproblemen binnen acceptabele grenzen brengt. Bij een deel van deze maatregelen 
ligt het voortouw bij de gemeente, bij een ander deel bij de regio en bij weer een ander deel van de 
maatregelen zal ook het Rijk in beeld zijn. Het is duidelijk dat het om een integraal probleem gaat 
waarbij bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling (en ook de lokale, regionale en 
Rijksbelangen) hand in hand gaan. In vervolgonderzoek moet daarom in samenwerking tussen regio 
en Rijk de juiste koppeling tussen bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit worden gemaakt, zodat een 
essentiële bijdrage kan worden geleverd aan de leefbaarheid in stedelijk gebied en de bereikbaarheid 
van de regio als onderdeel van de Noordvleugel.  
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Samenvatting en conclusies 

De provincie Utrecht is als belangrijk onderdeel van de Noordvleugel cruciaal voor de internationale 
concurrentiepositie van de Randstad en van Nederland. Momenteel wordt 25% van het BNP in de 
Noordvleugel verdiend, een aandeel dat in de toekomst verder zal toenemen. Binnen de 
Noordvleugel  is vooral de samenhang tussen grootstedelijk Amsterdam en grootstedelijk Utrecht 
van belang voor de aanwezige topsectoren life sciences, financiële en zakelijke dienstverlening en 
creatieve industrie. De sterke economische positie van de provincie Utrecht binnen de Noordvleugel 
wordt verklaard door de centrale ligging, de goede bereikbaarheid, de aantrekkelijke woon- en 
recreatiegebieden en de relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Ook na 2020 is sprake van 
aanhoudende bevolkingsgroei in de Utrechtse regio. Daarnaast zal het aandeel hoogopgeleiden in de 
bevolking verder toenemen. Terwijl in grote delen van ons land de werkgelegenheid na 2020 zal 
stabiliseren of afnemen, verwacht het PBL dat de werkgelegenheid met name in stedelijke regio’s in 
Midden-Nederland zal blijven groeien, zowel in het lage als het hoge WLO-scenario. De 
mobiliteitsvraag in de regio groeit mee met de economische en demografische ontwikkelingen en zal 
na 2020 het sterkst toenemen rondom De Uithof, het stationsgebied van Utrecht en Amersfoort, 
mede als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen op die locaties. Het beleid van Rijk en regio is 
gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio. Er wordt 2020 in 
diverse bereikbaarheidsprojecten geïnvesteerd. Toch kan niet worden voorkomen dat het aanbod 
van regionaal OV en fietsinfrastructuur in de regio onvoldoende meegroeit met de vervoersvraag. De 
belangrijkste knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid die uit dit onderzoek 
naar voren komen, zijn: 
 
• Voor 2020 zijn er al bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op de corridor tussen het 

stationsgebied en De Uithof (de binnenstadsas), ondanks de aanleg van de Uithoflijn. Dit 
probleem wordt veroorzaakt door de beperkt beschikbare ruimte in de binnenstad op deze 
corridor en verergert door de aanzienlijke mobiliteitsgroei op deze verbinding tot en na 2020. 

• De capaciteit voor het regionaal OV binnen de OV-terminal (OVT) is al in 2020 onvoldoende. Dit 
probleem wordt vanaf 2020 steeds groter. 

• Rondom Amersfoort en Food Valley zullen geen capaciteitsproblemen optreden voor het 
regionaal OV, maar kan de OV-bereikbaarheid fors aan kwaliteit winnen, waarmee de 
aantrekkelijkheid van deze economische kerngebieden  een belangrijke impuls krijgt. 
 

Dit MIRT-onderzoek heeft de urgentie van de problematiek duidelijk gemaakt. Belangrijke 
knelpunten zijn de capaciteit van de OVT en de verbinding tussen de OVT en De Uithof, wat voor 
zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad en voor de 
aantrekkelijkheid van het stationsgebied en De Uithof als economische hotspots negatieve gevolgen 
heeft. Daarnaast heeft dit onderzoek inzicht opgeleverd in de kansen die OV kan bieden in andere 
delen van de provincie Utrecht. In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan mogelijke 
oplossingrichtingen. Hieruit blijkt dat een combinatie van oplossingsrichtingen nodig is om de 
problemen op te lossen: 
 
• Lightrail op de drukste OV-assen van en naar de OVT 
• Verbetering van de doorstroming van regionaal OV en fiets in stedelijk gebied 
• Versterking van tangenten om de OVT te ontlasten 
• Knooppuntversterking 
• Integratie van landelijk en regionaal OV .  
 
Om tot een optimale mix te komen is nader gezamenlijk onderzoek van Rijk en regio nodig. De 
problematiek heeft immers zowel een regionaal als nationaal karakter en datzelfde geldt voor de 
oplossingsrichtingen voor deze integrale bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. Zo kan 
gezamenlijk een volgende belangrijke stap wordt gezet richting het oplossen ervan. 
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Bijlage 1:  Analysemethodiek 

Bij dit MIRT-onderzoek zijn vijf typen analyses uitgevoerd die hieronder schematisch worden 
weergegeven, voordat ze worden toegelicht: 
 

 
1. Deur-tot-deur-reistijd: Met behulp van het verkeersmodel VRU 2.3 (gebruikt voor de MKBA bij de 

Uithoflijn) zijn eerst de zware H(erkomst)/B(estemmings)-relaties geselecteerd tussen de 
woongebieden en de economische kerngebieden van de regio Utrecht (conform het 
beoordelingskader van VERDER). Daarbinnen zijn de knelpunten en kansen benoemd: de relaties 
met het grootste reistijdverschil ten opzichte van de auto (VF > 2,5), de laagste reissnelheid in 
relatie tot de afstand en het laagste aandeel OV in de modal split. Dit zijn relaties waar het OV 
niet concurreert met de auto en die het wegennet onevenredig zwaar belasten. 

2. Deur-tot-deur-reiskwaliteit: Een kwalitatieve analyse van de OV-relaties waar de kwaliteit van de 
reisketen te wensen overlaat, met name door de noodzaak van verschillende kaartsystemen, 
hoge tarieven en/of beperkte keteninformatie. In de praktijk zijn dit vooral de deur-tot-deur-
relaties waarin gebruik wordt gemaakt van trein en regionaal OV. Deze analyse is alleen op 
hoofdlijnen uitgevoerd. 

3. OV-systeemcapaciteit: In deze kwantitatieve analyse staat de vraag centraal op welke routes er 
(in de spits) onvoldoende capaciteit is om de reizigers te kunnen vervoeren, ondanks maximale 
voertuiginzet. Hierbij is onderscheid gemaakt naar zitplaatscapaciteit (voor reizigers die langer 
dan 15 minuten in een voertuig verblijven) en zit- en staanplaatscapaciteit (bij ritten tot 15 
minuten).  

4. OV-doorstroming: In deze analyse zijn voor tram en bus de routes (inclusief kruispunten) bepaald 
waarbij fiets, auto en OV elkaar zodanig in de weg zitten, dat dit de doorstroomsnelheid en 
betrouwbaarheid van het OV (en andere modaliteiten) negatief beïnvloedt. Dit heeft veelal ook 
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negatieve effecten op de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Voor het spoor betreft dit de routes 
die dusdanig zwaar belast zijn door personen- en goederenvervoer dat de gewenste doorstroom-
snelheden en/of frequenties niet gehaald kunnen worden.  

5. Knooppuntkwaliteit: Allereerst is het vraagstuk van de OVT als knooppunt geanalyseerd, omdat 
deze afzonderlijk is benoemd in de NMCA. Daarnaast zijn ongeveer 50 bestaande, te ontwikkelen 
of potentiële knooppunten kwalitatief onderzocht op diverse aspecten. Per knooppunt ontstaat 
zo een beeld van: 
- de knoopwaarde (het bereik) en de plaatswaarde (dichtheid en RO-kansen in de omgeving) 
- in hoeverre het knooppunt kan bijdragen aan het verminderen van de druk op de OVT 
- welke kansen het knooppunt biedt voor P+R (het afvangen van autoverkeer naar de stad) 
- de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van een knooppunt 
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Bijlage 2:  Scenariokaarten 
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S a m e n vat t i n g

De mobiliteit in de regio Utrecht groeit. BRU, het regionale samenwerkingsverband van de gemeenten 

De Bilt, Bunnik, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist, wil die groei 

accommoderen door meer en beter openbaar vervoer aan te bieden. Deze OV-visie geeft de wenselijke 

ontwikkelingsrichting voor het regionale OV-systeem weer voor de korte, middellange en lange termijn. 

Dat gebeurt met een permanent oog voor andere beleidsterreinen, zoals woningbouw en ruimtelijke 

ontwikkeling en leefbaarheid. 

waarom deze visie? 

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het OV-systeem is noodzakelijk, zeker gezien de (binnen-

stedelijke) verstedelijkingsopgave. Het OV-aanbod wordt vanaf nu vooral gericht op de wensen van 

de reiziger die kan kiezen voor openbaar vervoer, en op relaties waar openbaar vervoer een duidelijke 

toegevoegde waarde heeft. BRU focust op een efficiënter OV-netwerk, het niet verder uitbreiden van  

de sociale en ontsluitende functie van het OV-systeem, een realistische verdeling over de regio van de 

bereikbaarheid per openbaar vervoer, en op Utrecht Centraal als hét OV-knooppunt van de regio Utrecht.

wat zijn de keuzes?

Het OV-netwerk in de regio Utrecht in 2040 is van hoge kwaliteit: berekend op de groei, betaalbaar,  

toegankelijk en duurzaam. Het wordt in drie lagen georganiseerd: een dragend netwerk voor tram,  

trein en bus; een servicenetwerk dat vooral gebieden ontsluit; en een netwerk voor individueel vervoer 

(fiets, auto, voor doelgroepen regiotaxi). In 2040 heeft de regio een uitgebreid tramnetwerk, als aanvul-

ling op Randstadspoor. Radiale buslijnen en een netwerk van tangenten maken het dragende netwerk 

compleet. De meeste (nieuwe) binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn aan dit dragende netwerk 

gelegen. Om openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, wordt de ketenmobiliteit sterk bevorderd.  

Het aantal P+R-locaties wordt uitgebreid en de fietsvoorzieningen op haltes worden verbeterd.  

Het raamwerk voor dit robuuste OV-netwerk moet er al staan in 2028.

hoe wordt dat bereikt? 

BRU kiest ervoor de groei van het openbaar vervoer te bevorderen en het OV-netwerk zo kosten- 

effectief mogelijk te maken. Ook moet de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer structureel 

verder omhoog. Op termijn zullen andere financieringsvormen nodig zijn om de grote investeringen en 

de exploitatie van het openbaar vervoer in de regio Utrecht te dekken. Verder moeten het OV-tariefbeleid 

beter gaan bijdragen aan de verbetering van de kosteneffectiviteit. In de periode 2012-2020 moeten met 

minder financiële middelen toch meer mensen reizen per openbaar vervoer.
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wie gaat de visie uitvoeren? 

Dat vraagt om keuzes en om een betere aansluiting van het aanbod op de vraag. Rollen en verantwoor-

delijkheden van betrokken partijen moeten helder zijn. BRU zal zich verder ontwikkelen tot een regisseur 

en opdrachtgever van het regionale openbaar vervoer. BRU zal steeds meer een regierol op zich nemen 

bij zaken die direct of indirect het openbaar vervoer raken. Goede communicatie en afstemming met de 

vervoerders en andere partijen zijn daarbij van groot belang. 

wat zijn de concrete maatregelen? wanneer worden ze gerealiseerd? 

De uitvoeringsagenda van de OV-visie is uitgewerkt in zeven pijlers, met voor elke pijler heldere  

ambities voor vijf periodes: van nu tot 2040. Het gaat om deze pijlers: (1) (klant)wensen en ambities,  

(2) de opbouw van het netwerk, (3) infrastructurele maatregelen, (4) het materieel, (5) ruimtelijke  

ontwikkeling en knooppuntontwikkeling, (6) de organisatie, het wegbeheer en de financiering en  

(7) de raakvlakken met het Rijk en andere overheden.

• Pijler 1: (Klant)wensen en ambities. Tot 2020 komt BRU vooral tegemoet aan de klantwens naar  

snel, betrouwbaar, gemakkelijk en hoogfrequent openbaar vervoer. Op de langere termijn gaat de 

aandacht meer uit naar de ‘satisfiers’: uitstraling, communicatie en comfort.

• Pijler 2: De opbouw van het netwerk. Stapsgewijs zal het OV-netwerk in de regio worden vorm- 

gegeven conform de drielagenstructuur.

• Pijler 3: Infrastructurele maatregelen. Als dit netwerk goed wil functioneren, dan moet tot 2040  

veel worden geïnvesteerd in de infrastructuur, binnen het beschikbare budget.

• Pijler 4: Het materieel. Het materieel moet betrouwbaar, comfortabel en snel zijn, maar niet te duur  

in exploitatie, en zo min mogelijk schadelijk voor het milieu en de leefbaarheid.

• Pijler 5: Ruimtelijke ontwikkeling en knooppuntontwikkeling. Vasthouden aan binnenstedelijk  

bouwen kan bijdragen aan een beperking van de (vraag naar) mobiliteit en aan een gunstige  

exploitatie van het openbaar vervoer. 

• Pijler 6: Organisatie, wegbeheer en financiering. BRU wil de eigen organisatie verder verbeteren  

om een goede basis te leggen voor de realisatie van de OV-visie, onder andere door verdergaande 

professionalisering van de eigen rollen, een heldere taakafbakening tussen BRU en de vervoerders, 

en gestructureerde samenwerking met de omgeving.

• Pijler 7: Raakvlakken met het Rijk en andere overheden. De raakvlakken tussen het netwerk van BRU 

en van andere overheden en vervoerders (zoals NS) bieden kansen om het OV-netwerk nog verder  

te verbeteren.
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Ov-visie

Deze OV-visie is onderverdeeld in vijf blokken:

• Blok 1 gaat inhoudelijk in op het waarom. Waarom kiest BRU voor deze visie?

• Blok 2 legt uit wat de consequenties zijn van de gemaakte keuzes, en hoe het OV-netwerk in de regio 

Utrecht er in de toekomst zal uitzien.

• Blok 3 gaat vervolgens in op de vraag hoe dat wordt bereikt: met welke middelen en op welke wijze.

• Wie dat gaan doen, wie de hoofdrolspelers zijn, staat beschreven in Blok 4. Hoe wordt de uitvoering 

van de visie georganiseerd?

• Blok 5 ten slotte gaat concreet in op de uitvoeringsagenda. Hierin staan concrete maatregelen  

beschreven, en wordt aangegeven wanneer de doelen worden gerealiseerd. 

l e e S w i j z e R
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i n l e i d i n g

BRU als Ov-autoriteit voor stedelijk gebied

Bestuur Regio Utrecht (BRU) formuleert het regionaal mobiliteitsbeleid en  

werkt in nauwe samenwerking met andere partijen aan een effectief systeem  

voor het openbaar vervoer in de regio. Daarnaast is BRU concessieverlener  

voor het regionaal openbaar vervoer.

Bestuur Regio Utrecht (BRU) is het regionale samenwerkingsverband van de gemeenten De Bilt,  

Bunnik, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. Deze gemeenten 

werken samen aan beter openbaar vervoer voor een bereikbare en leefbare regio. De samenwerking  

is functioneel. De opgaven op het gebied van openbaar vervoer in deze regio zijn bij uitstek gemeente-

grensoverstijgend. De Utrechtse regio wordt gekenmerkt door een sterke economische positie en 

bijbehorende verstedelijkingsdruk. Behoud van de aantrekkelijke groene omgeving en het zeer hoge 

voorzieningenniveau zijn daarbij het uitgangspunt. 

Formeel is BRU belast met het formuleren van regionaal mobiliteitsbeleid. Het Rijk verstrekt daarvoor 

de financiële middelen. BRU is ook de concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer. Als infra-

beheerder van de sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein (hierna afgekort als SUNIJ-lijn) heeft het  

een specifieke rol als het gaat om de integrale veiligheid van het tramsysteem en het beheer en onder-

houd van deze lijn. Deze rol is zelfstandig en niet gekoppeld aan de rol van BRU als concessieverlener. 

Een goede samenwerking met de provincie Utrecht is van groot belang voor het realiseren van een 

beter OV-systeem: de concessies van BRU en provincie sluiten namelijk in verschillende gemeenten  

op elkaar aan en belangrijke vervoerstromen gaan over de bestuurlijke grenzen van BRU heen.

De regio Utrecht is een functionele eenheid. Binnen de regio is meer dan 50% van de pendelstromen 

intern gericht. Dat wil zeggen dat meer dan 50% van de inwoners van de BRU-gemeenten dagelijks reist 

naar een werklocatie binnen de regio. Het accommoderen van deze pendelbewegingen is de belang-

rijkste reden waarom gemeenten in de regio Utrecht binnen BRU samenwerken. Zij kunnen zelfstandig 

geen effectief beleid voeren op het gebied van verkeer en vervoer, omdat de relaties met de andere  

gemeenten zo hecht zijn dat gemeentegrenzen er niet toe doen. Afstemming van beleid op het gebied 

van verkeer en vervoer en het exploiteren van een effectief OV-systeem behoren samen tot de belang-

rijkste uitdagingen voor de samenwerkende gemeenten in deze regio. 
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aanleiding tot deze Ov-visie

BRU wil de groei van het openbaar vervoer in de regio accommoderen door meer en 

beter openbaar vervoer aan te bieden. Een integrale visie op de ontwikkeling van 

het openbaar vervoer ontbrak tot nu toe. Dat is de aanleiding tot deze OV-visie. Deze 

visie koppelt de ontwikkeling van het openbaar vervoer aan andere beleidsterreinen.

Het openbaar vervoer in de regio Utrecht groeit. BRU probeert die groei te accommoderen door meer  

en beter openbaar vervoer aan te bieden. De groeiambities zijn vastgelegd in het Regionaal Verkeer- en 

Vervoerplan 2005-2015 (RVVP) en verder uitgewerkt in het OV-Ambitiedocument (2008), getiteld OV in een 

hogere versnelling! In dit document staat de keuzereiziger centraal. BRU wil deze reiziger een alternatief 

bieden voor de auto op verbindingen waar het openbaar vervoer concurrerend kan zijn. 

Ook in de pakketstudie VERDER zijn deze zogenoemde kernrelaties gebruikt om infrastructurele investe-

ringen te bepalen. Deze relaties hebben namelijk bij uitstek een regionale functie. Het gaat hier om kosten-

efficiënte investeringen die ook veel opleveren. 

Naast het OV-Ambitiedocument heeft BRU in 2009 tramambities vastgelegd in het Tramnetwerk 2025. 

Daarmee ligt er een stevige basis voor deze OV-visie.

Het gangbare proces van idee naar realisatie is: Ambitie – Visie – Programma – Projecten (bij infra- 

structuur) cq. Jaarplannen (bij exploitatie). Hoewel BRU op basis van de geformuleerde OV-ambities in 

verschillende programma’s, projecten en jaarplannen werkt aan de ontwikkeling van het openbaar  

vervoer, ontbreekt een visie op die ontwikkeling. Deze visie is bedoeld om de OV-ontwikkeling te koppelen 

aan andere beleidsterreinen die samenhangen met de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Utrecht.  

De visie zal na vaststelling door het Algemeen Bestuur van BRU alle voorgaande ambitiedocumenten 

vervangen, zoals Tramnetwerk 2025 en het OV-Ambitiedocument. Ook vormt de visie het uitgangspunt  

voor de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie 2013-2021.

Op 15 december 2010 uitte het Algemeen Bestuur (AB) van BRU de wens om op basis van de hoofdlijnen 

van de OV-visie bij de verschillende gemeenten lokale bouwstenen voor de ontwikkeling van het OV- 

systeem te verzamelen. Deze bouwstenen zijn nodig om de analyses op het juiste niveau te krijgen.  

Tegelijkertijd moeten ze een compleet overzicht leveren van alle lopende projecten op het gebied van  

de OV-ontwikkeling. Ook wil het AB de OV-visie nadrukkelijker koppelen aan het OV-Ambitiedocument.  

De ambities moeten duidelijk zichtbaar worden uitgewerkt in een integrale OV-visie, zodat het AB kan  

zien hoe ambities vaste vorm krijgen in beleid, en vervolgens in concrete programma’s, projecten en  

jaarplannen.
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doelstelling van deze Ov-visie

De OV-visie geeft de wenselijke ontwikkelingsrichting voor het regionale  

OV-systeem op strategisch niveau weer voor de korte, middellange en lange  

termijn. Dat gebeurt op basis van analyses en met een permanent oog voor  

andere beleidS- terreinen, zoals woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling.

Deze OV-visie dient twee concrete doelen: 

1. Voor de korte en middellange termijn (tot 2020) evalueert en verbindt de visie lopende  

OV-programma’s en projecten. Zo nodig worden ook nieuwe prioriteiten bepaald.

2. Voor de lange termijn (in eerste instantie tot 2028 met een doorkijk tot 2040) vertaalt de OV-visie  

de bestaande OV-ambities in concrete beelden en programma’s.

De OV-visie moet de wenselijke ontwikkelingsrichting voor het OV-systeem weergeven voor de korte, 

middellange en lange termijn. Daarmee wordt duidelijk wat nodig is om dat systeem te ontwikkelen.  

De visie analyseert de belangrijke openbaar-vervoerverbindingen in verschillende periodes en verknoopt 

dit zogenoemde dragende lijnennet met het overige openbaar vervoer, met andere beleidsterreinen  

(zoals de woningbouwprogrammering en de ruimtelijke en economische ontwikkeling) en met andere 

modaliteiten (zoals trein, fiets en auto). De visie brengt in beeld welke ruimtelijke en vervoerskundige 

dilemma’s zich voordoen bij het uitbreiden van het OV-systeem in verschillende periodes. Daarnaast maakt 

de visie zichtbaar welke investeringen in het OV-netwerk in verschillende periodes vereist zijn, en geeft ze 

een overzicht van extra maatregelen die nog nodig zijn, plus de gevolgen daarvan voor het OV-netwerk en  

de exploitatie. De OV-visie biedt ook handvatten om in het ruimtelijke beleid rekening te houden met de 

gewenste infrastructurele ontwikkelingen. Daarmee vormt de OV-visie het strategisch kader voor de 

aanbesteding van een nieuwe OV-concessie. De nieuwe vervoerder krijgt te zijner tijd een (nog op te 

stellen) Programma van Eisen. De beleidskaders van dat Programma van Eisen zijn in dit document op 

strategisch niveau uitgewerkt.

De OV-visie bepaalt de kaders voor de verdere ontwikkeling van het OV-netwerk in de regio Utrecht. 

Deze strategische visie leidt vervolgens tot een verdere uitwerking op tactisch niveau. Daarbij komen 

vraagstukken aan de orde als routing, maaswijdte, haltering, reizigersstromen, bezetting en concentraties 

van ruimtelijke ontwikkeling. Aan de hand van deze tactische aspecten maakt BRU keuzes in en voor het 

OV-netwerk. Die concrete keuzes worden vastgesteld door middel van bestuurlijke besluiten en uitein-

delijk op operationeel niveau uitgewerkt in de uitgangspuntennotitie voor het jaarlijkse vervoerplan van 

de vervoerder.
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In het volgende schema is deze werkwijze (met bijbehorende producten) weergegeven:

financiële haalbaarheid

In het kader van de Regionale OV-visie maakt BRU een meerjarenraming  

voor de jaarlijkse kosten van het OV-systeem, inclusief de Uithoflijn.

In welke mate draagt een bepaalde maatregel bij aan de ontwikkeling van een kostenefficiënt 

OV-systeem? Dat is het belangrijkste criterium voor de verdeling van financiële middelen voor de 

komende tijd. In de uitvoeringsagenda staat dit op een rij (zie Blok 5).

Voor wat betreft de jaarlijkse kosten van het OV-systeem zijn de uitgangspunten in Blok 3 uitgewerkt. 

Bijlage A bevat een overzicht dat de exploitatiekosten en -opbrengsten per jaar in beeld brengt, inclusief 

de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen. De opbrengstenprognoses voor de Uithoflijn zijn in dit 

overzicht meegenomen. Gedetailleerde gegevens over de exploitatiekosten en -opbrengsten van deze lijn 

worden ondergebracht in een apart Financieel Plan, als bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Uithoflijn.

Raakvlakken met andere beleidsdocumenten

De inhoud van deze OV-visie heeft raakvlakken met een groot aantal bestaande beleidsdocumenten op 

het terrein van verkeer en vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast raakt de Visie alle bestaande 

investeringsprogramma’s voor de ontwikkeling van openbaar vervoer. De OV-visie maakt gebruik van deze 

documenten en borduurt erop voort. Afwijkingen van de inhoud van deze bestaande documenten worden 

steeds onderbouwd.

Structuur van binnenlands bestuur

In de organisatie van het binnenlands bestuur zijn verschillende ontwikkelingen gaande. De visienota 

Bestuur en bestuurlijke inrichting van het Ministerie van BZK stelt een aantal doelstellingen en maatrege-

len voor. Belangrijkste punt is dat het kabinet-Rutte streeft naar een krachtige, kleine en dienstverlenende 

overheid die slagvaardig kan opereren. Daarbij is er speciale aandacht voor de bestuurlijke inrichting 

van de Randstad. Om de internationale positie van de Randstad te behouden en te versterken, vindt het 

Strategisch > Ambitie

Tactisch > Onderzoek/aanbesteding

Operationeel > Uitvoering

[Product] 

[OV-visie]

[Streefbeelden/PvE]

[Uitvoeringsplan/concessie]
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kabinet structuurwijzigingen in het bestuur van de Randstad noodzakelijk. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de Zuidvleugel en de Noordvleugel van de Randstad. Het kabinet beschouwt de regio 

Utrecht als onderdeel van de Noordvleugel. De visienota noemt voorstellen over:

• Het afschaffen van de WGR+

• Het instellen van een infrastructuurautoriteit voor de Noordvleugel

• De opschaling van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland

Het Algemeen Bestuur van BRU is van mening dat de ontwikkeling van een regionale visie op het  

OV-systeem noodzakelijk is. Voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in de Regio Utrecht is een  

actueel OV-beleid nodig. Daarnaast is het voor de positionering van de regio goed als er een aanspreken-

de OV-visie is. Juist in een bestuurlijk turbulente tijd is het belangrijk dat de Utrechtse regio gezamenlijke 

doelstellingen voor het regionaal openbaar vervoer vaststelt.
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waarom wil de Utrechtse regio aan de slag met het Ov-systeem?

BRU wil de groei van de mobiliteit zoveel mogelijk met fiets en openbaar vervoer 

opvangen. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het OV-systeem is gezien de 

groei noodzakelijk, zowel voor de kortere als langere termijn, zeker gezien de  

(binnenstedelijke) verstedelijkingsopgave.

Een uitstekende bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling 

van de regio Utrecht. Deze regio heeft een attractief vestigingsklimaat voor economische activiteiten en 

biedt haar bewoners een aantrekkelijk woonmilieu. Dankzij de centrale ligging en de uitgebreide verkeers-

voorzieningen is de bereikbaarheid relatief goed. Er is een uitgebreid openbaar-vervoersysteem. Dagelijks 

maken ruim 400.000 reizigers gebruik van trein, tram en bus. Utrecht Centraal is het belangrijkste spoor-

knooppunt van Nederland. 

Ondanks forse uitbreidingen in het (rijks)wegennet neemt de verkeersdruk in de regio verder toe.  

De bereikbaarheid, het ruimtebeslag (parkeren) en de leefbaarheid komen daardoor verder onder druk  

te staan. BRU wil de groei van de mobiliteit zoveel mogelijk met fiets en openbaar vervoer opvangen, 

zodat op langere termijn verdere uitbreiding van het wegennet niet nodig zal zijn. In de pakketstudie  

Ring Utrecht en het OV-ambitiedocument werden deze ambities al vastgelegd.

In het stedelijk gebied kunnen fiets en openbaar vervoer elkaar versterken in de mobiliteitsketen. De fiets 

speelt daarbij een belangrijke rol in het voor- en natransport; voor kortere afstanden is dit de snelste en 

meest efficiënte vervoersmodaliteit. In de meer landelijke gebieden neemt de auto deze rollen deels over. 

Daarom zijn goede fietsvoorzieningen (bijvoorbeeld stallingen) en (op sommige plekken) parkeerplaatsen 

op OV-knooppunten essentieel. 

B lO K  1 :  wa a R O m ?
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Het huidige OV-systeem wordt door deze gewenste groei zwaarder belast. Uitbreiding en kwaliteits- 

verbetering is daarmee noodzakelijk, zowel voor de kortere termijn als de verdere toekomst. Daar komt de 

economische en demografische groei in de regio nog bij: dat levert in ieder geval tot 2040 een forse groei 

van het aantal inwoners op. In NV Utrecht-verband is afgesproken om deze groei vooral op te vangen in 

het verstedelijkt gebied. Voor het BRU-gebied ligt een opgave op tafel van 37.000 woningen in de periode 

2015-2030. Dit aantal is nog niet eens voldoende om de druk op de Utrechtse woningmarkt te verminde-

ren. Het BRU-Regiodocument bouwt deze richting (binnenstedelijk bouwen) verder uit. Daarnaast heeft  

de regio Utrecht in 2009 de ambitie uitgesproken voor een regionaal tramnetwerk, als onderdeel van  

een samenhangend netwerk van trein, bus, fiets en P+R. Een dergelijk tramnetwerk draagt het meest  

bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering, capaciteitsvergroting en duurzaamheid van het toekomstige 

OV-systeem (figuur 1.1). 

doelstellingen

Eerdere OV-Ambities (over modal split, groei, snelheid en betrouwbaarheid,  

reizigerswaardering en duurzaamheid) zijn in deze visie bij de tijd gebracht.  

Het OV-aanbod wordt vanaf nu vooral gericht op de wensen van de keuze- 

reiziger, en op relaties waar het een duidelijke toegevoegde waarde heeft.  

Snel, Betrouwbaar, Gemakkelijk en Comfortabel – dat zijn de kernwaarden. 

De regio richt zich in deze OV-visie vooral op een efficiënter OV-netwerk, het  

niet verder uitbreiden van de sociale en ontsluitende functie van het OV-systeem, 

een realistische verdeling over de regio van de bereikbaarheid per openbaar  

vervoer en op Utrecht Centraal als hét OV-knooppunt van de regio Utrecht. 

figuur 1.1: Een duurzame mobiliteitsstructuur voor de regio Utrecht.

stad

regio

centrum
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1 OV-klantenbarometer 2010, BRU, maart 2011.

In OV in een hogere versnelling! heeft de regio zich begin 2008 uitgesproken over een aantal forse  

OV-ambities tot 2020. Deze ambities sporen nog steeds met de hierboven beschreven ontwikkelingen. 

Om een aantal redenen is echter een actualisatie en concretisering noodzakelijk:

• Er zijn nieuwe inzichten als gevolg van voortschrijdende inhoudelijke verdieping;

• Er zijn rijksbezuinigingen te verwachten op de Brede Doeluitkering-inkomsten (hierna afgekort als: BDU) 

van de regio en daarmee op het beschikbare OV-exploitatiebudget;

• De vervoermarktontwikkeling is veranderd, waardoor het gehele netwerk een lagere groeipotentie heeft 

(vertraging in ontwikkelingen in nieuwe woon- en kantoorlocaties, minder congestie door investeringen 

in het rijkswegennet, uitblijven invoering Anders Betalen voor Mobiliteit).

Met inachtneming van deze ontwikkelingen heeft de Utrechtse regio de volgende doelstellingen voor de 

OV-visie geformuleerd:

•	 Modal Split: fiets en openbaar vervoer nemen samen 48% van alle verplaatsingen voor hun rekening in 

2020. Nu is dat 40%. Het percentage van 48% moet na 2020 minstens worden gehandhaafd.

• een jaarlijkse groei van OV-gebruik (trein/tram/bus) van gemiddeld 2,5% tot 2020, en daarna een groei 

van minstens dat niveau. In het OV-Ambitiedocument was dit nog 5%. Over de periode 2004-2010  

bedroeg de groei 2,1% (zie kader voor toelichting). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de automobiliteit 

ook minder hard zal stijgen dan eerder in het OV-Ambitiedocument is aangenomen.

• 10% sneller openbaar vervoer en een betrouwbaarheid van 90%. Het openbaar vervoer moet sneller, 

omdat momenteel 21% van een dienstregelingsuur (DRU) bestaat uit stilstand als gevolg van congestie. 

Het betrouwbaarheidspercentage ligt momenteel tussen de 80% en de 85% voor individuele ritten; voor 

ketenverplaatsingen is dit nog lager.

• een reizigerswaardering van een 7,5 of hoger op de belangrijkste kwaliteitsaspecten. Deze waardering 

ligt in 2010 overall op een 7,2 voor stadsvervoer, een 7,3 voor de tram en een 7,4 voor regio/spits-

 vervoer1. Daarmee ligt de waardering iets lager dan de regionale doelstelling. Dit betekent dat extra 

verbetering nodig is op de lager scorende kwaliteitsaspecten, zoals informatievoorziening. Alleen de 

Regiotaxi Utrecht voldoet aan deze doelstelling: de reizigerswaardering is 7,7. Dit moet zo blijven.

• een OV-systeem dat zich continu duurzaam ontwikkelt en bijdraagt aan een verbetering van de leef-

baarheid. Voor duurzaamheid betekent dit: minder energiegebruik per voertuig- en reizigerskilometer, 

door een lager energiegebruik en betere benutting van de ingezette voertuigen, een lagere CO2-uitstoot 

(en daardoor een bijdrage aan de doelstelling om 10% minder CO2 uit te stoten tot 2020, conform  

nationale en internationale verdragen) en gebruik van groene energie (zoals bij de huidige tram).  

Voor leefbaarheid betekent dit: minder uitstoot van fijn- en stikstof, en het zoveel mogelijk beperken  

van de geluidsoverlast. 
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Onderbouwing bijstelling groeiambitie

 Sinds het voorjaar van 2010 hebben zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die van  

invloed zijn op de vigerende beleidsuitgangspunten. Deze ontwikkelingen vloeien voort uit de  

veranderde economische situatie, het Rijksbeleid en voortschrijdende besluitvorming binnen BRU.  

Het gaat om deze ontwikkelingen:

1.  Het beschikbare OV-budget krimpt, rekening houdend met stijgende kosten, als gevolg van  

bezuinigingen van het Rijk.Bij de 5%-groeiambitie uit OV in een hogere versnelling! werd echter  

nog uitgegaan van een stijgend OV-budget als randvoorwaarde.

2.  De ruimtelijke ontwikkelingen lopen achter op eerder aangenomen planningen (kantoren,  

woningbouw).

3. Anders Betalen voor Mobiliteit gaat niet door.

4.  OV-productverbeteringen worden minder snel geïmplementeerd als gevolg van minder reizigers-

aanbod door bovenstaande factoren en door de geplande tariefverhoging.

 In 2009 is een vervoermarktanalyse uitgevoerd. Deze analyse leverde de onderbouwing van 4,5%  

van de groeidoelstelling van 5% uit het OV-Ambitiedocument. Deze vervoermarktanalyse is nu in  

het kader van de OV-visie geactualiseerd. In de onderstaande tabel is de oorspronkelijke en de  

geactualiseerde groeiambitie van 2012-2020 uitgewerkt:

Groeifactoren ambitie 2008 actualisatie nieuw

Externe effecten

Autobeleid en autoverkeer 0,0% 0,0%

Spin-off groei NS 8,0% -4,0% 4,0%

Anders betalen voor Mobiliteit 6,8% -6,8% 0,0%

Regionale effecten 0,0%

RO-ontwikkelingen 7,9% -2,5% 5,4%

Demografische ontwikkelingen 2,5% 2,5%

Werkzaamheden infrastructuur -0,9% -0,9%

Effecten OV-productverbeteringen 0,0%

Marketing& Mobiliteitsbeleid 8,9% 8,9%

Productverbeteringen 3,0% -0,5% 2,5%

Tariefontwikkelingen 0,0% -2,5% -2,5%

Totaaleffect

Totaal (index 2012) 36,2% -16,3% 19,9%

Gemiddeld jaar 2012-2020 4,5% -2,0% 2,5%
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Om de doelstellingen te realiseren is het volgende nodig:

• Het aanbod van openbaar vervoer moet vooral worden gericht op de wensen van de keuzereiziger.  

Dat is de reiziger die voor zijn verplaatsingen alternatieven ter beschikking heeft en die op specifieke 

relaties/tijden te verleiden is openbaar vervoer te gebruiken. Openbaar vervoer moet daarom voldoen 

aan de volgende kernwaarden: 

- Snel

- Betrouwbaar

- Gemakkelijk

- Comfortabel

• Het OV-aanbod moet meer worden gericht op relaties waar het openbaar vervoer een toegevoegde 

waarde heeft, substantiële aantallen reizigers(inkomsten) kan trekken en concurrerend is met de auto. 

Het gaat dan om de volgende relaties:

1. De bovenregionale, langere afstanden (intercitynetwerk + voor- en natransport) en de regionale 

afstanden (5 tot 30 kilometer). Voor lokale verplaatsingen heeft de fiets de meeste concurrentiekracht 

(tot 5 kilometer). 

2. De relaties naar het Utrechtse stadscentrum en andere gebieden met een stringent parkeerbeleid.

3. De relaties tussen de grote woon- en werkgebieden in de regio (vooral in de ochtend- en avondspits).

4. De relaties van en naar locaties met een voldoende hoge dichtheid aan potentiële in- en uitstappers 

(inwoners, werknemers, scholieren, bezoekers). Niet alle plekken in de regio zijn geschikt voor open-

baar vervoer van hoge kwaliteit.

Uiteraard profiteren de overige OV-reizigers (niet-keuzereizigers) ook van deze verbetering in het OV-

aanbod. Het is de bedoeling dat circa 75% van alle OV-reizigers in de regio met het bovenstaande aanbod 

worden bediend. BRU biedt aanvullende OV-systemen voor iedereen die geen gebruik kan maken van dit 

aanbod. Voor deze resterende circa 25% biedt de regio:

1. Ontsluiting van (woon)gebieden buiten het dragende OV-netwerk (dat wil zeggen: locaties die meer 

dan 600 meter van een haltevoorziening of meer dan 1200 meter een station liggen), van maandag 

tot en met zondag tussen 7 en 21 uur met minimaal een uurdienst, en gedurende de spitsen mini-

maal een halfuurdienst.

2. Een OV-ontsluiting van de kleine kernen2 (van maandag tot en met zaterdag, minimaal een uurdienst 

tussen 7 en 19 uur.)

3. Vervoer van diverse doelgroepen via lijngebonden systemen (bijvoorbeeld school- en nachtvervoer).

4. Een aanvullend, vraagafhankelijk mobiliteitssysteem, zoals de huidige Regiotaxi Utrecht. Deze taxi  

is dagelijks van 6.00 uur tot 24.00 uur op afroep beschikbaar en heeft primair een functie voor  

mensen met een WMO-indicatie die geen gebruik kunnen maken van het reguliere OV. Daarnaast kan 

2 De kleine kernen zijn Westbroek, Maartensdijk, Groenekan, Achttienhoven, Hollandse Rading, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide, 

Werkhoven, Schalkwijk, ‘t Goy, Tull en ’t Waal, Tienhoven, Oud Maarsseveen, Haarzuilens, Zijderveld, Hagestein en Everdingen,  

Kockengen, Loenersloot, Nieuwer Ter Aa, Nieuwersluis Nigtevecht , Oud Zuilen, Vreeland.



S n e l ,  b e t r o u w b a a r  e n  e f f e c t i e f  OV-V i s i e  VO O r  d e  r eg i O  U t r e c h t20

 Regiotaxi het regulier openbaar vervoer aanvullen in gebieden waar geen regulier openbaar  

vervoer beschikbaar is.

Voor bovenstaand aanbod van openbaar vervoer gaat BRU veel striktere normen voor de kostendekking 

hanteren, teneinde de betaalbaarheid te garanderen (figuur 1.2). Deze normen worden verder uitgewerkt 

in Blok 3.

Mede gezien de beperkte(re) beschikbare middelen kan BRU niet alle wensen van gemeenten en reizigers 

honoreren. In Blok 3 worden de financiële randvoorwaarden nader uitgewerkt.

De regio richt zich in deze OV-visie vooral op:

• een efficiënter OV-netwerk, met bijzondere aandacht voor behoud en verbetering van de kwaliteit  

en groei op de kansrijke OV-assen. De OV-reizigers zullen hiervoor een reële gebruikersprijs moeten 

betalen, ook om de kosten te dekken. Openbaar vervoer eventueel goedkoper aanbieden vanuit  

inkomens-, welzijns-, sociale of andere motieven dient andere beleidsdoelen, die los van de beschik- 

bare regionale OV-middelen moeten worden gefinancierd.

• Het niet verder uitbreiden van de sociale en ontsluitende functie van het OV-systeem. In de regio  

krijgen de (OV-)fiets en de (deel/huur)auto een steeds grotere rol in de fijnmazige bediening en bij het 

figuur 1.2: gemaakte keuzes in de OV-visie.
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bieden van een mobiliteitsgarantie. Het auto-/rijbewijsbezit en het welvaartsniveau zijn in de regio 

Utrecht zo hoog, dat de maatschappelijke behoefte aan de sociale en ontsluitende functie van het  

openbaar vervoersysteem eerder afneemt dan toeneemt. Dat is ook terug te zien in het OV-gebruik:  

de sterkere, dragende lijnen groeien, terwijl de ontsluitende lijnen geen groei of zelfs krimp laten zien3. 

Ook zou uitbreiding van deze voorzieningen strijdig zijn met bovengenoemde doelstellingen, gezien de 

financiële beperkingen (de middelen kunnen maar één keer worden ingezet) en de gewenste hogere 

voertuigbezetting vanuit duurzaamheidseisen.

• een realistische verdeling over de regio van de bereikbaarheid per openbaar vervoer. In de Pakketstudie 

Ring Utrecht en andere aanbodgerichte studies lag de nadruk al op netwerkontwikkeling op de zoge-

noemde kernrelaties. Dit zijn de verbindingen tussen de belangrijke woon- en werkkernen in de regio, 

waar verreweg de meeste mensen reizen. Plekken in de regio die buiten de belangrijke woon- en werk-

kernen vallen, zijn minder geschikt voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod van openbaar vervoer, 

vanuit het oogpunt van efficiënt omgaan met financiële middelen. Deze plekken sluiten vanwege hun 

ruimtelijke opbouw (morfologie, dichtheid, functies) beter aan bij individuele vormen van mobiliteit.  

Dat ziet BRU ook terug in de vraag naar openbaar vervoer op deze plekken. Ook het ontbreken van  

parkeerbeleid speelt hierbij een belangrijke rol. Op deze plekken gaat de regio – veel meer dan nu –  

aan de slag met maatwerk dat aansluit bij doelgroepen die van openbaar vervoer afhankelijk zijn.  

BRU accepteert dat de grote meerderheid van de reizen hier wordt gemaakt met individuele vormen 

van vervoer en spant zich in om reizigers op knooppunten alsnog te laten overstappen op openbaar 

vervoer, opdat men niet per auto naar stedelijke centra reist.

• Utrecht centraal als hét OV-knooppunt van de regio Utrecht. Vanwege investeringen in het landelijke 

spoornet en de ruimtelijke ontwikkeling van het stationsgebied zal Utrecht Centraal in de toekomst nog 

belangrijker worden. Samen met Amsterdam Centraal behoort het tot de grootste treinstations van 

Nederland. Daarnaast is de ontwikkeling van het stationsgebied een nationaal sleutelproject. Hier  

wordt dan ook fors geïnvesteerd in HOV-infrastructuur voor bus- en tram (SUNIJ- en de Uithoflijn). 

Daarmee wordt een optimaal functionerende OV-knoop gerealiseerd bij de nu verwachte bus- en 

tramintensiteiten in 2020. De capaciteit van de OV-Terminal is echter niet oneindig, waardoor optima-

lisatie van het gebruik vanaf 2020 noodzakelijk wordt. Maatregelen als de Uithoflijn, de Westtangent, 

station Vaartsche Rijn en de uitbreiding van Randstadspoor zorgen voor de periode tot 2020 voor enige 

verlichting. Optimalisatie van het gehele regionale OV-netwerk door de ontwikkeling van belangrijke 

nevenknopen en tangentiële verbindingen voor meer rechtstreekse verbindingen, leidt op lange termijn 

tot verdere ontlasting. Het merendeel van de regionale OV-reizigers wil echter naar en via de centrale 

knoop Utrecht Centraal blijven reizen. Vandaar dat de regio vooral werk maakt van de verdere uitbouw 

van het tramnetwerk. Het ontwerp van de OV-Terminal maakt het mogelijk om dit tramnetwerk gefa-

seerd in deze terminal te realiseren en daarmee de busintensiteiten terug te brengen. Buslijnen die 

naast het tramnetwerk nodig zijn vanuit het oogpunt van regionale reizigerskwaliteit, behouden zo 

voldoende ruimte in de OV-Terminal.

3  Het groeiende gebruik van de Regiotaxi Utrecht vormt hierop een uitzondering. Dit lijkt verklaarbaar door de verbeterde kwaliteit, de 

lage en niet-geïndexeerde prijs voor gebruikers, en vooral door de specifieke doelgroepenregeling van de gemeenten. Hierdoor zijn 

ook de forse verschillen in het Regiotaxi Utrecht-gebruik tussen de gemeenten te verklaren.



S n e l ,  b e t r o u w b a a r  e n  e f f e c t i e f  OV-V i s i e  VO O r  d e  r eg i O  U t r e c h t22



23

B lO K  2 :  wat ?

 

eerst een visie, dan concrete plannen

Om te kunnen besluiten welke plannen BRU de komende jaren moet uitvoeren, is eerst een visie nodig. 

Die visie geeft het kader aan waarbinnen moet worden gewerkt. Uit die visie is vervolgens af te leiden  

welke stappen in welke volgorde nodig zijn voor de realisatie ervan. Voor de ontwikkeling van het  

OV-netwerk onderscheidt BRU dan ook drie perioden:

2012-2020: In deze periode worden plannen uitgevoerd die nu in de steigers staan. BRU kan voor deze 

periode nu met enige zekerheid aangeven hoe de concrete invulling eruit zal zien. Voor de projecten staan 

nut en noodzaak niet meer ter discussie. De financiering is (grotendeels) geregeld.

2020-2028: In deze periode worden de plannen gerealiseerd die belangrijk zijn voor de structuur van het 

OV-netwerk. Voor deze projecten kunnen nu de hoofdlijnen worden aangegeven, maar de investeringen 

zijn nog niet geregeld. Het is van belang dat de regio de komende jaren start met de uitwerking in (tracé)

studies en planvorming. De projecten vormen daarom ook de input van de regio in het MIRT-onderzoek. 

Daarin is de ontlasting van Utrecht Centraal nadrukkelijk een van de doelstellingen. De beschikbaarheid 

van (rijks)middelen is verder een belangrijke voorwaarde voor het opnemen van projecten in de uitvoe-

ringsagenda.

2028-2040: In deze periode worden projecten ontwikkeld die ofwel hoge investeringskosten vergen, waar-

van nut en noodzaak nu nog niet kunnen worden vastgesteld, of projecten die afhangen van verwachte, 

maar nog niet onderbouwde ruimtelijke ontwikkelingen, of waarover verschil van inzicht bestaat, juist 

vanwege de onduidelijke toekomst. Het gaat om waardevolle ideeën, maar de verwerkelijking ervan is niet 

reëel op de korte en middellange termijn. Daarom vormen ze geen input voor het MIRT-onderzoek naar 

het regionaal openbaar vervoer. Het Rijk en de regio voeren dit onderzoek momenteel uit; het brengt de 

ontwikkelingen van het OV-systeem op de middellange termijn in beeld. Verdere studie naar deze ambities 

is voor 2020 niet voorzien.

Deze OV-visie gaat over alle OV-modaliteiten: trein, tram en bus, én voor- en natransport (lopen, fiets en 

auto). BRU gaat als concessieverlener alleen over de tram en een (groot) deel van de bussen. Met deze 

visie doen wij dus ook uitspraken over het openbaar vervoer van andere partijen. BRU zal die andere  

partijen daarom moeten en willen betrekken in haar visie op het openbaar vervoer.

Ov-netwerk in drie lagen

Het OV-netwerk in de regio Utrecht wordt in drie lagen georganiseerd: een dragend 

netwerk (tram, trein en bus), een servicenetwerk (dat vooral gebieden ontsluit) en 

een netwerk voor individueel vervoer (fiets, auto, voor doelgroepen regiotaxi).
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Een OV-netwerk moet altijd voldoen aan tegenstrijdige uitgangspunten. Enerzijds willen mensen een  

halte voor de deur (korte loopafstanden) en zoveel mogelijk directe verbindingen met alle bestemmingen 

(zonder overstappen). Anderzijds willen zijsnelheid, betrouwbaarheid en hoge frequenties. Het gaat hier 

om de ontsluitende en de verbindende functie van openbaar vervoer (figuur 2.1).

Als beide functies worden gecombineerd, ontstaat een netwerk met lange, trage OV-lijnen. Het zijn volle 

lijnen die niet voldoen aan de vraag naar snel en frequent vervoer, maar ook niet aan directe verbindingen 

en een halte voor elke deur. Bovendien zijn ze duur in exploitatie. Het huidige OV-netwerk kent een groot 

aantal van dit type lijnen.

Om meer recht te doen aan beide functies én het openbaar vervoer toch betaalbaar te houden, kiest BRU 

voor een systeem van drie lagen openbaar vervoer 4 (figuur 2.2): 

• laag 1: het dragende netwerk (een verbindend netwerk van trein, tram en bus)

• laag 2: het servicenetwerk (een ontsluitend netwerk, met buslijnen in een vaste dienstregeling)

• laag 3: individueel vervoer (fiets, auto, regiotaxi voor doelgroepen) 

laag 1: Het dragend netwerk

Het dragende netwerk moet 75% van de reizigers in de regio gaan vervoeren. Het moet dus optimaal 

aansluiten bij de wensen van huidige reizigers en keuzereizigers. Ook moet dit netwerk de groei van 

het openbaar vervoer mogelijk maken. Het bestaat uit trein, bus- en tramlijnen met een frequentie van 

minimaal 6 maal per uur gedurende een groot deel van de dag, met een hoge gemiddelde snelheid 

en een goede bezetting – zo goed zelfs dat per lijn een kostendekkingsgraad van minimaal 55% wordt 

gehaald (momenteel hebben de meeste buslijnen een kostendekkingsgraad van minder dan 50%).  

Dat resulteert in een kostendekkingsgraad voor het gehele dragende net van 64% . 

Daarvoor is het nodig om de routes van deze lijnen te strekken, het aantal haltes te verminderen (dus 

grotere onderlinge halteafstanden te creëren), parallelle lijnen op te heffen en de maaswijdte te vergroten. 

Goede locaties van de haltes zijn essentieel voor het dragende netwerk. Deze haltes moeten aansluiten bij 

figuur 2.1: Dragende/verbindende en ontsluitende lijnen in het OV-systeem.

dragend ontsluitend

4 Dit concept is al geïntroduceerd in het OV-Ambitiedocument.
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Mobiliteitssy
steem

Individueel vervoer 

Servicenetwerk 

Dragend netwerk

figuur 2.2: Het mobiliteitssysteem in de regio Utrecht in drie lagen: Dragend netwerk, servicenetwerk en  

individueel vervoer.
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de omgeving. Voor de reizigers moeten het vanzelfsprekende, goed bereikbare plaatsen zijn. Veel gebrui-

kers van het dragende netwerk komen met de fiets naar de halte. Daarom zijn goede fietsstallingsmoge-

lijkheden essentieel. Ook zullen de uiteinden van enkele lijnen vervallen, een aangepaste route krijgen of 

worden opgenomen in het servicenetwerk (zie hierna). Voor de tangenten geldt dat de vervoerwaarde  

lang niet altijd een frequentie van 6 maal per uur rechtvaardigt. Omwille van de kosteneffectiviteit zullen 

sommige lijnen geleidelijk groeien naar het gewenste niveau. Voor tangentiële lijnen is het belangrijk dat 

de frequentie wordt afgestemd op de frequentie van bijvoorbeeld het Randstadspoor.

De regionale ambitie is om steeds meer reizigers per rail (tram en trein) via dit dragende netwerk te gaan 

vervoeren, ten koste van het busvervoer. Het is daarom belangrijk dat de buscorridors blijven groeien, zo-

dat er in de toekomst een exploitatief verantwoorde systeemsprong van bus naar tram kan plaatsvinden.

Voor sommige relatief lange lijnen geldt dat deze vooral snel moeten zijn, vooral waar Randstadspoor 

ontbreekt. Dat betekent dat deze lijnen ook in de stad Utrecht weinig zullen halteren. Voor andere, relatief 

korte lijnen is dit niet nodig. Hier kan meer aandacht worden besteed aan de interactie met de omgeving 

(openbare ruimte, ontsluiting stedelijke functies zoals scholen, winkelcentra, ziekenhuizen en kantoor-

locaties). ‘Snelle’ corridors zijn bijvoorbeeld de Uithoflijn, de SUNIJ-lijn en de Zuidradiaal, en alle 

Randstadspoorcorridors. ‘Langzame’ corridors zijn bijvoorbeeld de binnenstadsas, de Oudenoord en 

de Vleutenseweg.

Deze OV-visie richt zich vooral op lijnen en verbindingen. Het GVVP van de Gemeente Utrecht daarentegen 

richt zich vooral op routes. In overleg met gemeenten zal BRU de lijnen en verbindingen vertalen naar 

routes, waarbij voor BRU de eisen ten aanzien van doorstroming centraal staan. Daarvoor zijn mogelijk 

investeringen in die routes noodzakelijk om de lijnen uit de OV-visie op het gewenste niveau te brengen.

De BRU-visie op het dragende netwerk spoort met de ambitie van Randstadnet 2028, de Randstadbrede 

productformule voor een samenhangend netwerk van hoogwaardige lijnen in de Randstad.

laag 2: Het servicenetwerk

Het servicenetwerk is een lijngebonden OV-netwerk. Het is bedoeld om de ontsluitende functie van open-

baar vervoer in wijken en kernen in de regio in te vullen op plaatsen waar het dragend netwerk (te) grote 

gaten laat vallen. De lijnvoering moet aansluiten bij de behoeften van diverse doelgroepen (65-plussers, 

gehandicapten). Zij kunnen met deze buslijnen gemakkelijk en dichtbij huis naar diverse bestemmingen 

komen, zoals zorginstellingen, detailhandel, speciale scholen en dergelijke. Vanwege de hoge reissnelheid 

en de hoge frequentie zal de keuzereiziger vooral gebruik gaan maken van het dragend netwerk.

De toegankelijkheid van de haltes en het materieel is bij het servicenetwerk identiek aan het dragend 

netwerk. Een gelijkvloerse instap maakt beide netwerken goed toegankelijk.

Het servicenetwerk bestaat uit buslijnen die flexibel inspelen op wisselende vervoersvraag. Dat is dus 

anders dan bij het dragend netwerk, waarvoor standaard hoge eisen gelden op het gebied van snelheid, 

betrouwbaarheid, frequenties en uitstraling (DRIS, haltevoorziening, ketenvoorziening, infrastructuur). 

Het dragend netwerk vergt veel investeringen die alleen zijn terug te verdienen met veel passagiers. 

Voor het servicenetwerk gelden de volgende uitgangspunten:
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• andere eisen voor informatievoorziening (geen DRIS);

• andere eisen voor ketenvoorzieningen bij haltes;

• routes gaan niet direct van knoop naar knoop maar van bestemming naar bestemming;

• het eindpunt van de lijn ligt bij het eerstvolgend knooppunt;

• kleiner materieel kan worden ingezet, voor zover dat binnen de concessie beschikbaar is.

De doelstelling is om de kosten per lijn ten opzichte van nu zodanig terug te brengen, dat de lijnen kunnen 

voldoen aan de geambieerde kostendekkingsgraad voor het servicenetwerk (zie Blok 3).

 In detail: Het servicenetwerk 

Het servicenetwerk past zich aan zijn omgeving aan. Grofweg zijn er drie typen, elk met een eigen vorm 

en eigenschappen: 

• Wijkontsluitende lijnen in stedelijk gebied

 Dit zijn voormalige stadslijnen die geen snelle en hoogfrequente verbinding met de OV-Terminal 

meer bieden, maar juist een verbinding leggen met andere bestemmingen in de wijk (of andere 

stations), zoals winkelcentra en voorzieningen. Dit is vooral van belang waar de maaswijdte van het 

dragend netwerk erg groot wordt, en waar het dragend netwerk niet ook al de belangrijkste bestem-

mingen aandoet. Niet in elke wijk is het servicenetwerk dus noodzakelijk. De servicenetlijnen kunnen 

dicht bij de deur komen, maar hebben wel een veel lagere frequentie dan men van de voormalige 

stadslijn gewend was.

• Regionaal ontsluitende lijnen 

 Dit zijn voormalige streeklijnen. Ze ontsluiten vooral buurtschappen langs de route en brengen  

reizigers naar een knooppunt waar ze kunnen overstappen op het dragend netwerk, bij voorkeur  

trein of tram. Dit verschilt niet veel van wat de reiziger nu al gewend is. De bus zal echter niet meer 

doorrijden naar de OV-Terminal.

• Kleine kernen-lijnen

 Deze lijnen bedienen de kleine kernen waar geen dragende lijn of regionaal ontsluitende lijn komt. 

Dit gebeurt nu ook al. Het servicenetwerk biedt mogelijkheden om dit (waar mogelijk) anders vorm te 

geven dan nu. Hierbij valt te denken aan buurtbussen en/of flexibele frequenties. De exacte invulling 

vindt plaats in overleg met gemeenten en waar mogelijk bewoners.
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laag 3: Individueel vervoer en Regiotaxi Utrecht

Individueel vervoer gebeurt bij voorkeur per fiets, zeker in het stedelijk gebied. Dit is het geval bij korte  

ritten en bij voor- en natransport van het openbaar vervoer. Voor langere verplaatsingen (vooral buiten  

het stedelijk gebied) speelt de auto een grote rol. Om de fiets en de auto in het voor- en natransport te 

faciliteren en deels te stimuleren, zijn voorzieningen bij OV-knooppunten en belangrijke haltes essentieel. 

Blok 5 gaat hier nader op in.

Regiotaxi Utrecht is een vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem van deur tot deur. Het heeft primair 

een functie voor mensen met een functiebeperking die geen gebruik kunnen maken van het reguliere 

openbaar vervoer. Uit onderzoek naar de financiering van de Regiotaxi Utrecht blijkt dat het aandeel van 

deze zogenoemde WMO-reizigers 84% bedraagt van het totaal aantal ritten. OV-reizigers rijden ongeveer 

16% van het totaal aantal ritten6. Regiotaxi Utrecht heeft dus vooral een functie voor reizigers die van hun 

6  Boersma Management en Advies in opdracht van Bestuur Regio Utrecht, 27 juli 2011.

Schema: eigenschappen van de drie categorieën van het servicenetwerk

Servicenet: Wijkontsluitend
in stedelijk gebied

Regionaal ontsluitend Kleine kernen

Frequentie Lager dan dragend netwerk, 
kan gemakkelijk worden 
verhoogd in spits, lager in 
daluren, avond en weekend

Basisfrequentie van 2x per 
uur tussen 6 en 21 uur

Volgens eerder vastgestelde 
normen voor kleine kernen 
(ma-vr van 7-19 1x/u, zie 
streefbeelden OV 2012-2020)

Routing Langs diverse bestem-
mingen voor doelgroepen, 
instellingen en woonge-
meenschappen. Leidt tot 
slingerende, ontsluitende 
routes

Enigszins gestrekte route 
tussen kernen en knoop-
punten

Van kleine kern naar dichtst-
bijzijnd knooppunt en vv.

Aantakken Rijdt door tot Utrecht 
Centraal als dichtstbijzijnde 
knooppunt

Op dichtstbijzijnde OV-knoop 
met goede bediening naar 
Utrecht Centraal (liefst NS-
station)

Tot dichtstbijzijnde OV-knoop

Materieel Reguliere lijnbussen  
(standaard, geleed)

Standaard-, midi- en  
mini-bussen

Midi/mini-busjes

Bestuurders Betaalde chauffeur reguliere 
bus

Betaalde chauffeur reguliere 
bus of taxichauffeur, kansen 
voor buurtbussysteem met 
vrijwilligers

Taxichauffeur, kansen voor 
buurtbussysteem met  
vrijwilligers

Voorbeelden Stadslijnen naar Kanalen-
eiland, Zuilen, Oog in Al, 
Oudwijk, etc.

Voorbeelden: lijnen 43, 120 
en 128

Voorbeelden: lijnen 35, 45 
en 122
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gemeente een WMO-beschikking hebben ontvangen. Deze doelgroep krijgt van BRU en de gemeenten 

subsidie om van Regiotaxi gebruik te maken. BRU en de gemeenten hebben er belang bij om de groep 

met deze indicatie klein te houden; daarmee kunnen de kosten voor de Regiotaxi beperkt blijven.

De laatste jaren is ook het openbaar vervoer toegankelijker gemaakt voor deze doelgroep. Zo zijn lage-

vloerbussen ingezet en OV-haltes aangepast (verhoogd). Hierdoor is het voor mensen met een beperking, 

ouderen en reizigers met een kinderwagen gemakkelijker geworden om het reguliere openbaar vervoer  

te gebruiken. Regiotaxi Utrecht heeft dus vooral een functie voor reizigers die van hun gemeente een 

WMO-beschikking hebben ontvangen. Deze doelgroep krijgt van BRU en de gemeenten subsidie om van 

Regiotaxi gebruik te maken. BRU en de gemeenten hebben er belang bij om de groep met deze indicatie 

klein te houden; daarmee kunnen de kosten voor de Regiotaxi beperkt blijven.

Regiotaxi Utrecht kan het openbaar vervoer aanvullen in gebieden waar geen openbaar vervoer is.  

Zo zorgt BRU ervoor dat de OV-reiziger altijd een OV-alternatief heeft. Een voorwaarde is wel dat het 

Regiotaxi-tarief voor OV-reizigers in de buurt blijft van het reguliere openbare vervoer voor mensen  

zonder WMO-indicatie. Tegelijk wordt daarmee de BRU-besteding voor de Regiotaxi van € 4,2 miljoen  

per jaar voor 2013 tot en met 2019 beter verantwoord (figuur 2.5).

figuur 2.5: Inzet van Regiotaxi Utrecht.
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Uitwerking dragend netwerk

Het dragend netwerk omvat spoor, tram en bus. Voor het spoor zijn grote  

ambities neergelegd in het Programma Hoogfrequent Spoor. Daarnaast wil BRU  

dat het spoornetwerk wordt uitgebreid en dat de frequentie van de ICE wordt  

verhoogd. De regio werkt aan de ontwikkeling van een uitgebreid tramnetwerk,  

als aanvulling op Randstadspoor. Radiale buslijnen en een stelsel van tangenten 

maken het dragende netwerk compleet.

a. Dragend netwerk: spoor

Voor Utrecht is de bereikbaarheid per spoor vanuit alle omliggende regio’s van groot belang.  

BRU heeft daarom grote ambities voor het spoorvervoer van en naar Utrecht. 

Tot 2020 zijn de ambities op het spoor neergelegd in het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).  

Het omvat 4,5 miljard euro aan investeringen om op de belangrijkste corridors 6 intercity’s en 6 sprinters 

per uur te kunnen laten rijden, en om de goederentreinen zoveel mogelijk om de Randstad heen te leiden. 

De goederencorridor Amsterdam-Betuweroute zal wel door Utrecht blijven lopen. 

Concreet rijden er dan 6 maal per uur intercity’s naar Amsterdam, Schiphol, Arnhem en Eindhoven. 

De ambities (voor hoge frequenties en nieuwe stations) van Randstadspoor (sprinters) zijn opgenomen  

in het Programma Hoogfrequent Spoor.

Voor Randstadspoor heeft BRU duidelijke ambities. Sprinters moeten 6x per uur rijden tussen Woerden en 

Houten Castellum en tussen Breukelen en Driebergen-Zeist. Daarbij is het de bedoeling dat sprinters door-

rijden naar Amsterdam, zoals ook voor 2008 het geval was. De beoogde dienstregeling wordt ingevoerd 

zodra de benodigde infrastructuur gereed is. 

Eerder was de Randstadspoor-ambitie om 8x per uur sprinters te laten rijden. Deze hoge frequentie zou 

alleen in het stedelijk gebied van de stadsregio worden gehaald; daarbuiten zou de frequentie 4x per uur 

zijn. Inmiddels is de landelijke ambitie voor intercity-treinen verhoogd naar 6x per uur. De dienstregeling 

van de sprinters moet hierop aansluiten en kan dus ook maximaal 6x per uur zijn. De regio zal zich op 

termijn wel inzetten voor meer intercitystops op de randstedelijke knooppunten.

Ook naar Rotterdam, Den Haag en Amersfoort zullen zes intercity’s per uur gaan rijden. Leiden en Almere 

moeten minimaal 4 maal per uur per intercity bereikbaar zijn, terwijl sprinters ook 4x per uur naar Amers-

foort/Harderwijk gaan rijden. 

De druk op de capaciteit van het traject Utrecht-Amersfoort zal in de komende jaren door al deze ambities 

verder toenemen. Dat maakt verder onderzoek naar de railverbinding Utrecht-Baarn onontkoombaar.

B. Dragend netwerk: tram

In aanvulling op Randstadspoor werkt de regio Utrecht aan een uitgebreid tramnetwerk. De belangrijkste 

redenen om tramlijnen te realiseren zijn de volgende:

• Tramlijnen bieden voldoende capaciteit op belangrijke corridors waar frequenties voor buslijnen te 

hoog worden.
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• Door vertramming is een hogere mate van doorstroming en betrouwbaarheid mogelijk.  

In het algemeen zijn tramlijnen door een betere tracering en inpassing ook sneller dan buslijnen.

• Tramlijnen bieden een aantrekkelijker product dan buslijnen. Vooral keuzereizigers zijn eerder  

geneigd de tram te nemen dan de bus. Deze zogenoemde trambonus bedraagt 5 tot 20%.

• Tramlijnen stimuleren door hun structurerende werking ruimtelijke ontwikkelingen.  

Vastgoedwaardes stijgen, het is mogelijk om in hogere dichtheden te bouwen, en bedrijven  

zijn eerder geneigd voor Utrecht te kiezen als vestigingsplaats.

• Door grote aantallen bussen te vervangen door kleinere aantallen trams neemt de overlast voor de 

omgeving sterk af, gaat de luchtkwaliteit erop vooruit en wordt de geluidsoverlast minder. Ook is het 

mogelijk regionale buslijnen aan te takken op de tramlijnen. 

Voor investering in en exploitatie van een tramlijn moeten de vervoerstromen groot genoeg zijn. Op dit 

moment zijn sommige lijnen al ‘dik’ genoeg voor een tramverbinding, zoals de trajecten naar De Uithof 

(Uithoflijn en Binnenstadsas). Andere zijn nog sterk afhankelijk van verdere groei die vooral gebaseerd is 

op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De combinatie van de huidige omvang van vervoerstromen 

en geplande ruimtelijke ontwikkelingen bepaalt uiteindelijk of een tramlijn haalbaar is of niet. Op basis 

van de ontwikkeling van de vervoervraag in de komende tien tot vijftien jaar lijkt het gewenst en deels 

zelfs noodzakelijk om een basisnetwerk van vijf of zes tramlijnen te ontwikkelen.

In detail: de Uithoflijn 

De eerste stap in de uitwerking van tramlijnen is de ontwikkeling van de Uithoflijn en de zogenoemde 

doorkoppeling aan de SUNIJ-lijn. Voor deze doorkoppeling zal de SUNIJ-lijn geschikt moeten worden 

gemaakt voor hetzelfde lagevloermaterieel dat gaat rijden op de Uithoflijn. 

De volgende stap is de vertramming van de corridor OV-Terminal-De Uithof over de binnenstadsas. 

Omdat over deze as veel bussen rijden uit Zeist en de Heuvelrug, is het noodzakelijk om ook de bus-

corridor naar Zeist te betrekken bij de tracéverkenning. Het lijkt logistiek wenselijk om het eindpunt 

van de vertramde corridor Utrecht-Zeist bij Mooi Zeist te leggen, zodat daar veel bussen op de tramlijn 

kunnen aantakken. Deze stap in het OV-netwerk zal zorgen voor een forse vermindering van het aantal 

bussen in de binnenstad van Utrecht en de OV-terminal. De tramlijn wordt aan de westzijde van het 

station doorgetrokken over de Vondellaan, het Anne Frankplein en de Europalaan tot aan Westraven 

(figuur 2.6). 

Vervolgens kan het tramnetwerk verder worden uitgebreid, mits de kosteneffectiviteit dit toelaat. 

Logische vervolgstappen zijn tramlijnen naar Papendorp en Leidsche Rijn (Zuidradiaal) en naar Zuilen/

Overvecht en Voordorp (conform de nota Regionaal tramnetwerk 2025, 2009). 

In de verre doorkijk (2040) wordt gedacht aan uitbreidingen vanaf De Uithof in de richting van Bilthoven 

en verder in Zeist, en vanaf Zuilen in de richting van Maarssen. Bij grootschalige ontwikkeling van de 

A12-zone wordt het misschien interessant om een hoogwaardige tangentverbinding tussen Leidsche 

Rijn Centrum, de A12-zone en de Uithof te realiseren, mogelijk als een tram of people mover. 
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figuur 2.6: De eerste stappen na aanleg van de Uithoflijn: aanleg corridor Utrecht-Zeist en omklappen SUNIJ-lijn.

mogelijkheden versnellen SUnij-lijn

Vergelijking reistijden

De sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein (SUNIJ) is in de jaren tachtig ontwikkeld door de NS.  

Het toenmalige ruimtelijke-ordeningsbeleid van het Rijk wees groeikernen aan. Nieuwegein was  

zo’n groeikern en voor een goede verbinding met Utrecht als belangrijk werkgebied werd de  

sneltram aangelegd. In een later stadium werd ook IJsselstein verbonden aan het netwerk.

De dienstregeling van de sneltram is inmiddels uitgebreid met de Weense spitstrams. Vooral de  

gemeente IJsselstein heeft aangegeven dat de sneltram eigenlijk niet snel is. Op sommige reis- 

routes is het zelfs sneller om met de bus naar Utrecht Centraal te gaan. Hieronder is een vergelijking 

opgenomen van een aantal bewegingen van Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Centraal met 

diverse modaliteiten.
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Van* naar auto tram Bus fiets

Nieuwegein Stadscentrum Utrecht Centraal 15 19 25 32

Nieuwegein-Zuid Utrecht Centraal 13 25 36 39

IJsselstein binnenstad Utrecht Centraal 16 24 32 56

P+R Westraven Utrecht Centraal 10 10 12 18

 *  Reizen in minuten naar Utrecht Centraal in de ochtendspits. Voor auto en fiets is gebruik gemaakt van de  

routeplanner van de ANWB en de Fietsersbond. Voor de auto is geen rekening gehouden met vertraging  

door  congestie en drukte.

Over het algemeen is zichtbaar dat de auto op alle relaties de snelste modaliteit is. Op het traject P+R 

Westraven-Utrecht Centraal is het net zo snel om met de auto als met de bus te gaan. Hierbij is voor  

de auto geen rekening gehouden met de benodigde tijd voor parkeren. De fiets is op alle relaties de 

modaliteit die het meeste tijd kost. De betrouwbaarheid van de reistijd van de fiets is echter het  

hoogst, omdat hier nauwelijks sprake is van vertraging door congestie, in tegenstelling tot de auto  

en in mindere mate de bus.

Als we de reistijden van tram en bus vergelijken, is op de reizen van Nieuwegein Stadscentrum  

en Nieuwegein-Zuid naar Utrecht Centraal de tram sneller. Voeren we deze vergelijking uit tussen  

IJsselstein Binnenstad en Utrecht Centraal dan zien we dat het 8 minuten sneller is om met bus 195 

naar Utrecht Centraal te reizen. Voor slechts een paar haltes van de tram is het alternatief bus echter 

beschikbaar. Voor een reis binnen Utrecht, van P+R Westraven naar Utrecht Centraal, is het 2 minuten 

sneller om de bus in plaats van de tram naar Utrecht Centraal te nemen. De snelheid van de SUNIJ  

lijn laat dus vooral tussen IJsselstein en Utrecht en in Utrecht stad te wensen over.

Oorzaken

Een structurele oorzaak voor de lange reistijden van de SUNIJ-lijn op sommige relaties is het tracé. 

Dat heeft, vooral in IJsselstein, vrij veel bochten en slingers. Hierdoor is de omrijdfactor van de route 

hoog en kan minder snelheid worden gemaakt. De omrijdfactor is de verhouding tussen de werkelijk 

afgelegde afstand en de hemelsbrede afstand tussen herkomst en bestemming. Hoe hoger deze 

factor, hoe meer de tram ‘omrijdt’. Voor Utrecht Centraal-Nieuwegein Zuid ligt deze factor op 1,25 

(dat is een gebruikelijke waarde) en voor Utrecht Centraal-IJsselstein op 1,6 (dat is erg hoog).

Een andere oorzaak voor het probleem van de lage snelheid zijn de haltes. De tramlijn heeft een 

ontsluitende en een verbindende functie. Enerzijds moeten de loopafstanden naar de haltes niet te 

groot worden, anderzijds moet de snelheid, de betrouwbaarheid en het comfort op peil zijn. 

Hiertussen moet een optimum worden gevonden.

En er is nog een reden voor de tegenvallende snelheid van de SUNIJ-lijn: de lijn heeft een groot aantal 

gelijkvloerse kruisingen. Het komt voor dat de tram moet wachten op auto’s, fietsers en voetgangers. 

Dat gaat ten koste van de snelheid en de betrouwbaarheid.
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Mogelijke oplossingen

De oplossingen voor het verbeteren van de snelheid van de SUNIJ-lijn kunnen worden ingedeeld in 

korte-, middellange- en lange-termijn maatregelen.

Op korte termijn kan worden gedacht aan het beter afstellen van de verkeersregelinstallaties (VRI’s). 

Deze moeten zo worden ingesteld dat de tram absolute prioriteit heeft. Utrecht, IJsselstein en 

Nieuwegein zijn daar als wegbeheerders verantwoordelijk voor. Een betere afstelling van de VRI’s 

kan een geschatte reistijdwinst van 1 á 2 minuten opleveren.

Op middellange termijn zal de SUNIJ-lijn ook sneller worden doordat er ander (lagevloer)materieel 

gaat rijden. Vooral het openen en sluiten van de deuren zal sneller gaan. Mogelijk krijgen de trams 

ook meer deuren. Een grove inschatting leert dat dit een reistijdwinst van ongeveer 10 seconden per 

halte oplevert. Voor 12 haltes is dat dus circa 2 minuten. Een aandachtspunt is het inchecken op de 

halte of in de tram. In de tram inchecken is eenduidiger voor de reiziger (gelijk aan bus), maar dit  

kost wel tijd, zodat de trams langer stilstaan. Daarnaast kan ook worden gedacht aan het opheffen  

of verplaatsen van haltes, in Utrecht bijvoorbeeld de halte Vasco da Gamalaan of het opschuiven van  

de halte Graadt van Roggenweg in de richting van de Sowetobrug. In Nieuwegein zou de halte  

Antoniusziekenhuis kunnen worden opgeheven, terwijl in IJsselstein de haltes Clinckhoeff en Hooghe 

Waerd kunnen worden samengevoegd. Deze maatregelen vergen echter veel (infrastructurele)  

uitwerking. Ze zijn ingrijpend voor de directe stedelijke omgeving. Het opheffen van een halte levert  

een geschatte reistijdwinst van 0,5-1 minuut op.

Op lange termijn kan worden gedacht aan oplossingen in de structuur van de SUNIJ-lijn. De huidige 

route kan intact blijven als tramlijn, maar worden gekoppeld aan de vertramming van de binnen- 

stadsas. Dat kan een snellere route van de SUNIJ-lijn over de Europalaan, Balijelaan en Vondellaan 

opleveren, met alleen haltes bij het Anne Frankplein en de Croeselaan. Het is een kortere route met  

veel minder haltes. De geschatte reistijdwinst is 4 minuten.

Als laatste oplossing voor de lange termijn kan worden gedacht aan het ongelijkvloers maken van 

drukke kruisingen, bijvoorbeeld waar de SUNIJ-lijn de op- en afritten van de A12/Griffioenlaan kruist 

en een ongelijkvloerse kruising bij het Westplein.

Invoering van stop- en sneldiensten is niet mogelijk en/of te kostbaar. Hiervoor zijn een of meerdere 

inhaalsporen noodzakelijk. Dat betekent voor een deel van de ritten juist een rijtijdverlenging. Harder 

rijden is ook niet mogelijk. Hiervoor zouden veel meer kruisingen ongelijkvloers moeten worden 

gemaakt, omdat trams vanuit veiligheidsoverwegingen niet sneller dan met 40 km/u over een 

kruising kunnen rijden.

c. Dragend netwerk: radiale buslijnen

De radiale buslijnen van het dragende netwerk vormen de basis voor het vervoer vanuit alle wijken en 

plaatsen van en naar Utrecht Centraal. De mate waarin zij dat doen, verschilt per gebied, afhankelijk van 

de aanwezigheid van Randstadspoor of tram. Het dragende busnetwerk vervoert (zeker in 2020) verreweg 

het merendeel van de regionale reizigers. In 2028 zullen de belangrijkste corridors vertramd zijn; tot 2040 

zet dit proces verder door. De kaartbeelden schetsen de contouren van het dragend netwerk. 
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figuur 2.7: Door aantakken van lijnen ontstaan OV- knooppunten.

Dragende buslijnen verbinden woongebieden met economische kerngebieden en het centraal station. 

Snelheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke speerpunten. Vervoerstromen worden zodanig gebundeld 

dat lijnen met een hoge kostendekkingsgraad ontstaan. Bij vertramming zullen de dragende lijnen één 

op één opgaan in een tramlijn, of zullen lijnen erop gaan aantakken, waardoor ze transformeren naar een 

tangent of een servicenetlijn (figuur 2.7). In concreto zullen de belangrijkste stadslijnen en een deel van de 

regionale lijnen onderdeel vormen van het dragende netwerk. Hierbij zijn echter geen garanties te geven. 

Of een lijn tot het dragend netwerk behoort of niet, kan in de loop van de tijd veranderen. Dat is afhanke-

lijk van de ontwikkeling van het aantal reizigers en de mate waarin de hoge snelheid en hoge betrouw-

baarheid kunnen worden gehandhaafd.

. 

D. Dragend netwerk: tangenten en regionale ringlijn

Het Utrechtse regionale spoornetwerk kenmerkt zich door de dominante positie van Utrecht Centraal.  

Met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van het Rijk zal deze positie verder worden versterkt.  

Het zal de netwerkstructuur van het spoor niet veranderen, maar vooral frequentieverhogingen bewerk-

stelligen op bestaande lijnen. Vanwege deze sterke positie van Utrecht Centraal is ook het regionale bus- 

en tramnetwerk sterk gericht op deze hoofdknoop. 

De dominante positie van Utrecht Centraal is enerzijds een kracht. De gehele regio heeft daardoor goede, 

directe verbindingen met hét belangrijkste economische kerngebied van de regio en het grootste inter-

citystation van Nederland. Dit rechtvaardigt de investeringen in de OV-Terminal, het stationsgebied en  

het centrum van Utrecht. Voor veel OV-reizigers (circa 70%) is deze netwerkstructuur dan ook gunstig: 

belangrijke herkomst- en bestemmingsgebieden in het centrum van Utrecht worden goed met openbaar 

vervoer bediend. 

Anderzijds zorgt de gegeven structuur ervoor dat niet-centrumgerichte relaties minder goed worden gefa-

ciliteerd, én dat externe (intercity)relaties altijd via Utrecht Centraal lopen. Voor een aantal OV-reizigers zal 

deze netwerkstructuur dus ongunstig zijn. Het levert een lange reistijd op, doordat men altijd via Utrecht 

Centraal moet reizen (figuur 2.8). 
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Radiaal Transversaal Tangentieel

figuur 2.8: Een radiale lijn loopt altijd van en naar het centraal station en eindigt of begint daar. Een transversale 

lijn loopt via het centraal station, maar eindigt daar niet en rijdt door naar een andere wijk/kern. Een tangentiële lijn 

verbindt twee of meer wijken/kernen, maar loopt niet via het centraal station.

De vraag is in hoeverre deze zwaktes van het regionale OV-netwerk door middel van tangenten en neven-

knooppunten zouden kunnen worden versterkt. Doel hierbij is een directere verbinding buiten Utrecht 

Centraal om, waardoor kortere en snellere OV-verplaatsingen mogelijk zijn. Dit draagt bij aan de groei  

van het OV-gebruik, de afname van het autogebruik (op en rond de Ring) én aan ontlasting van het drukke 

OV-systeem rondom Utrecht Centraal. Daarnaast zou de ontwikkeling van meer tangenten een bijdrage 

kunnen leveren aan de bereikbaarheid van de economische kerngebieden en voorzieningen in de regio 

Utrecht. Tangenten kunnen bovendien bijdragen aan de ontwikkeling van voorstadstations in de regio, 

door ze hiermee te verknopen. Zo kunnen tangenten bijdragen aan ruimtelijke ordening in de vorm van 

knooppuntontwikkeling. 

In de huidige situatie zijn er al veel tangenten in de regio Utrecht, vooral van en naar de Uithof als belang-

rijk economisch kerngebied. Deze tangentverbindingen zullen in de toekomt verder aan belang winnen:  

de Uithof groeit verder en tegelijkertijd wordt een restrictief parkeerbeleid ingevoerd. 

In de huidige situatie rijden tangenten vaak alleen in de spits. Dit is logisch, omdat het merendeel van het 

vervoer over deze lijnen woon-werkverkeer betreft. De ambitie is echter om tangentlijnen ook buiten de 

spits te laten rijden, zodat beter is in te spelen op de behoefte van deeltijdwerkers, scholieren en sociaal-

recreatieve reizigers.

Tangentrelaties zijn per definitie zeer diffuus. Voor zinvol, kosteneffectief openbaar vervoer is het van 

belang om een zekere mate van bundeling van deze kris-kras-stromen te organiseren. Daarom is gekeken 

naar plaatsen waar een tangent een duidelijke meerwaarde zou kunnen hebben. Het gaat dan om tangen-

tiële verbindingen die:

• één of meerdere grotere (stedelijke) woongebieden bedienen;

• één of meerdere regionale nevenknooppunten bedienen (vooral de Randstadspoorstations en halten 

van belangrijke radiale buslijnen binnen de regio en verbindende buslijnen met bestemmingen buiten 

de regio);

• één of meerdere economische kerngebieden bedienen.
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Toekomstige servicenetlijnen bedienen op kleine schaal ook tangentrelaties. De tabel hieronder geeft een 

overzicht van bestaande en mogelijke tangentiële relaties die aan deze voorwaarden voldoen. In figuur 2.9 

zijn de bestaande en mogelijke tangentrelaties tussen de gebieden afgebeeld. 

BRU zal in de streefbeelden voor het openbaar vervoer op de eerste plaats de vervoerwaarden van deze 

tangentiële lijnen in beeld brengen, waarna keuzes kunnen worden gemaakt voor de uitwerking van het 

tangentiële netwerk. 

Herkomstgebied Bestemmingsgebied Bestaand Mogelijk lijn

Amersfoort/Leusden De Uithof/Rijnsweerd X 276/296/299

Almere/Huizen De Uithof/Rijnsweerd X -

Bilthoven De Uithof/Rijnsweerd X 272/284

Bilthoven Zeist X X 58     284+50

Breda/Oosterhout De Uithof/Rijnsweerd X 400 of 401

Bunnik De Uithof/Rijnsweerd X 242

Bunnik Zeist X

Bunnik Houten X

Houten De Uithof/Rijnsweerd X 281

Houten Westraven/Kanaleneiland Z. X 47

Houten Nieuwegein X 48

Houten Zeist X

IJsselstein De Uithof/Rijnsweerd X 283

IJsselstein LRC (via Nieuwegein) X Tram+33

Lunetten/Hoograven LRC (via Papendorp) X 10

Lunetten/Hoograven De Uithof/Rijnsweerd X 31/71

Maarssen LRC X 33

Nieuwegein LRC/Lage Weide X X 291     33

Nieuwegein De Uithof/Rijnsweerd X 71/272

Overvecht/Zuilen LRC X 10

Overvecht/Zuilen De Uithof/Rijnsweerd X 10/30/32

Vianen De Uithof/Rijnsweerd X 287

Vianen Houten (via Nieuwegein) X 74+48

Leidsche Rijn Nieuwegein (via Papendorp) X 28/24+33

Leidsche Rijn LRC X 28

Leidsche Rijn Maarssen X 126

Leidsche Rijn Lage Weide X 28+33

Zeist De Uithof/Rijnsweerd X 71

Zeist Nieuwegein X 71
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Tangentrelaties
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figuur 2.9: Bestaande en mogelijke tangentrelaties in de regio.
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In detail: Aandachtspunten bij de doorontwikkeling van tangenten

Of een mogelijke tangent ook levensvatbaar is als exploitabele OV-lijn, is van een aantal factoren 

afhankelijk. BRU kiest ervoor om het aantal tangentlijnen waar mogelijk de komende tijd verder uit te 

breiden, en ze ook buiten de spits voldoende kwaliteit te geven. Daarbij verdienen de volgende punten 

voortdurend de aandacht: 

•	 Knooppuntfunctie	van	de	OV-Terminal

 Bijna 70% van het aantal OV-verplaatsingen in de regio zal ook in de toekomst via Utrecht Centraal 

verlopen. Dit is nu eenmaal de belangrijkste bestemming én de enige intercityknoop van de regio. 

Het ontlastend effect van de ontwikkeling van tangenten met nevenknooppunten zal dan ook beschei-

den zijn. Het maximale potentieel voor tangentverbindingen bedraagt 30%. Omdat dit allerlei kris-

krasrelaties zijn, is naar verwachting niet meer dan de helft ook daadwerkelijk met een tangentlijn 

 te bedienen. Dat is dus maximaal 15% van alle OV-verplaatsingen in de regio. Het idee om de OV-

Terminal te ontlasten komt terug in het lopende OV-MIRT-onderzoek naar regionaal openbaar vervoer. 

Daarin is het één van de belangrijke onderzoeksopgaven.

•	 Geringe	vervoersspanning

 Door de geringe vervoersspanning op tangentiële relaties is het niet mogelijk om hoge frequenties  

te rijden op deze verbindingen. Vanaf 1000 OV-reizigers per dag wordt het interessant om op  

een (tangentiële) relatie met een bus te rijden. De reistijdwinst op deze relaties zal in de praktijk 

tegenvallen. Vanaf Utrecht Centraal rijden op veel (radiale) corridors elke paar minuten bussen, 

bijvoorbeeld in de richting van Zeist. Hierbij hoeft de reiziger zich dus minder druk te maken of de 

aansluiting goed is. Dat gemak is voor de klant heel belangrijk (zie klantwensen). 

•	 Historische	ontwikkeling	van	de	structuur	voor	openbaar	vervoer	en	auto

 De autostructuur van de regio Utrecht heeft zich ontwikkeld van een radiaal naar een tangentieel 

systeem. Tientallen jaren geleden was het geen probleem om met de auto naar het centrum te rijden 

en te parkeren op het Vredenburg of de Neude. Langzamerhand is dat veranderd. In de binnenstad 

en de schil daaromheen wordt restrictief parkeerbeleid steeds verder ingevoerd. Daarnaast zijn de 

snelwegen rond de stad een aantal malen verbeterd en verbreed. Voor het stadsregionaal vervoer 

hebben deze snelwegen een tangentiële structuur. De autoverkeerstructuur van de regio heeft zich 

dus ontwikkeld van een radiaal wegennet naar een tangentieel systeem. 

 Het OV-systeem van de regio is daarentegen nog steeds sterk radiaal, inclusief het radiale spoor- 

wegennetwerk. De infrastructuur heeft zich niet op een – voor tangentiële verbindingen gunstige – 

manier ontwikkeld. Er zijn vele infrastructurele ingrepen nodig (kruisingen van snelwegen ring, 

spoorlijnen) om een goed functionerend tangentieel netwerk te kunnen exploiteren.

•	 Concurrentie	op	tangentiële	relaties	met	de	auto

 Op radiale verbindingen loopt de auto tegen belemmeringen aan, onder meer door restrictief  

parkeerbeleid en afsluitingen voor autoverkeer. Daarom kan het openbaar vervoer op radiale verbin-

dingen een concurrerend alternatief zijn voor de auto. Op tangentiële relaties is dit lastiger, aangezien 

de auto op deze relaties veel minder belemmeringen heeft (bijvoorbeeld door restrictief parkeer-

beleid) en dus een veel aantrekkelijkere vervoersmodaliteit is ten opzichte van het openbaar vervoer. 

Aanvullend beleid van de gemeenten is nodig om ook hier kritischer naar autogebruik te kijken.
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•	 Communiceerbaarheid

 De communiceerbaarheid van het OV-systeem is van groot belang. De goed ingevoerde OV-reiziger 

zal snel begrijpen dat er een alternatieve tangentverbinding is. Voor de incidentele reiziger gaat dit 

niet op. Het is belangrijk dat er bij de ontwikkeling van meer tangenten voldoende aandacht is voor 

marketing en communicatie. 

•	 Lage	kostendekkingsgraad

 Tangentiële lijnen hebben in het algemeen een lage gemiddelde kostendekkingsgraad (37%).  

Het kost dus relatief veel geld om ze te exploiteren. De kleine kernenlijnen hebben weliswaar een  

nog lagere kostendekkingsgraad, maar deze kosten minder DRU’s, aangezien ze korter zijn en de 

frequenties lager. Zie schema: 

In detail: Ontwikkelingsconcept voor het tangentiële netwerk

De komende jaren zullen meer tangentiële lijnen in de regio gaan rijden. Er is sprake van tangentlijnen 

op twee schaalniveaus: de binnentangenten (de huidige lijnen 10 en 30) en de regiotangenten  

(de Oosttangent en Westtangent). De tangenten zullen niet als zuivere ringlijn in de regio gaan rijden,  

maar lopen van ‘buiten’ naar ‘binnen’ (zie figuur 2.10). De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

•  De vervoersspanning op tangenten is beperkt. Door de tangentlijnen van ‘buiten’ naar ‘binnen’ te 

laten lopen, doen ze economische kerngebieden aan. Daardoor is de vervoerwaarde hoog genoeg 

om een bus te laten rijden. 

•  De buslijnen moeten veelal gebruik maken van bestaande infrastructuur. Voor een cirkelvormige 

ringlijn is geen infrastructuur beschikbaar.

•  Voor de benodigde cirkelvormige infrastructuur zullen waardevolle landschappen in de regio moeten 

worden doorsneden. Dat is ongewenst. 

Soort Buslijn aantal lijnen Kostendekkingsgraad

Radiale buslijnen 36 51%

Tangentiële lijnen 16 37%

Kleine kernen 9 19%
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figuur 2.10: Ontwikkelingsconcept tangenten in de regio Utrecht: van’ buiten’ naar ‘binnen’.

regioregio

stad

centrum

stad

centrum

Door de tangenten van ‘buiten’ naar ‘binnen’ te laten lopen, verbinden ze woon- en werkgebieden met 

elkaar. Omdat tangentiële vervoerstromen veel kleiner van omvang zijn dan radiale vervoerstromen, 

worden tangenten in principe buslijnen en geen tramlijnen. 

Er worden vier corridors onderscheiden in het tangentiële busnetwerk (figuur 2.11): 

• De Westtangent (nieuwe lijn 33, inclusief lijn 48): Maarssen-Lage Weide-Leidsche Rijn-Papendorp-

Nieuwegein-Houten;

• De binnentangent-noord (lijn 10/30): de Uithof-Overvecht/Zuilen-Leidsche Rijn;

• De binnentangent-zuid (lijn 10): Lunetten/Hoograven-Kanaleneiland Zuid-Papendorp-Leidsche Rijn;

• De Oosttangent: Bilthoven/Zeist-de Uithof-Nieuwegein/Lunetten-IJsselstein/Vianen. Dit is een 

combinatie van de lijnen 31, 71, 272 en 284.

Het huidige spitslijnennetwerk rondom de Uithof zal worden geïntegreerd in deze tangenten. 
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figuur 2.11: Schematische weergave van het beoogde tangentiële OV-netwerk.
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BRU concentreert zich de komende jaren op de Westtangent. Deze loopt parallel aan de A2 en verbindt 

de diverse woon- en werkkernen in Utrecht-West met elkaar, van Maarssen via Leidsche Rijn Centrum 

en Papendorp naar Nieuwegein Centrum, eventueel doorgetrokken naar Houten (bestaande lijn 48). 

Ook is BRU concreet van plan (zie de Uitvoeringsagenda) om de huidige (spits)tangentlijnen door te 

ontwikkelen tot een Oosttangent. Deze verbindt de Uithof met de NS-stations Bilthoven en Zeist in het 

noorden en Nieuwegein/IJsselstein in het zuiden. Andere OV-reizigers naar de Uithof gaan gebruik maken 

van de Uithoflijn (op termijn ook Zeist). Ze kunnen straks op station Vaartsche Rijn de overstap maken, 

waardoor Utrecht Centraal wordt ontlast. 

Daarnaast is er de Binnentangent Noord. Deze krijgt met de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum een 

versterkte functie. Aan de zuidkant komt de Binnentangent Zuid: van Lunetten naar Leidsche Rijn Centrum 

via Papendorp. Aan de kant van Leidsche Rijn Centrum maakt deze tangentlijn gebruik van de infra- 

structurele investeringen voor de Westtangent. 

Ook een tangent Nieuwegein-Houten-Bunnik-Zeist en een tangent over de A27 (Vianen-Houten-de Uithof) 

zijn logische schakels in het OV-netwerk. Vooralsnog is hier onvoldoende vervoervraag, maar BRU zal de 

mogelijkheden wel blijven volgen. 

Daarnaast zijn er in de Provincie Noord-Brabant en in de Provincie Flevoland/gemeente Almere concrete 

plannen om directe busverbindingen tussen Breda/Oosterhout, Vianen en de Uithof, respectievelijk tussen 

Almere, Huizen en de Uithof te realiseren. De regio Utrecht zal hier medewerking aan verlenen. De plan-

nen sluiten namelijk volledig aan bij de gewenste ontwikkelingen van de tangenten in onze stadsregio.

verstedelijking en openbaar vervoer

De meeste (nieuwe) binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn aan het  

beoogde dragende OV-netwerk gelegen. 

Ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer kunnen elkaar versterken. Het openbaar vervoer (vooral 

de tram) biedt bereikbaarheid en een alternatief voor de auto, en daarmee de mogelijkheid om in grotere 

dichtheden te bouwen. Nieuwe functies (wonen, werken, onderwijs) creëren mobiliteit en daarmee extra 

reizigers voor het openbaar vervoer. Binnenstedelijke woningbouwlocaties aan het beoogde OV-netwerk 

zijn bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone (aan de tramlijn over de Europalaan), de Cartesiusdriehoek (nabij 

de NS-stations Majella en Zuilen) en Nieuwegein Stadscentrum (regionaal knooppunt, overstaphalte 

SUNIJ lijn). 

Een bijzondere locatie is de A12-zone. Dit gebied zal door twee tot drie tramlijnen kunnen worden bediend. 

Of een treinstation in de A12-zone haalbaar is, hangt af van de route van de spoorlijn naar Breda. Uitleg-

locaties als Rijnenburg, Hoef en Haag en Odijk-West zijn te klein om ontsloten te worden met een tramlijn. 

Ze kunnen wel bediend worden met buslijnen van het dragende netwerk.

Ov-knooppunten

Het OV-netwerk biedt kansen om Randstedelijke, regionale of lokale    

knooppunten verder te ontwikkelen of te versterken.
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Utrecht Centraal

Utrecht Centraal, ofwel de OV-Terminal, is een knooppunt op (inter)nationale schaal. De gerealiseerde 

groei in de afgelopen jaren en de verwachte groei tot 2040 van Utrecht Centraal is groot. Dit is deels 

te danken aan de historische, sterk radiaal georiënteerde ontwikkeling van het OV-netwerk in de regio 

Utrecht. Ook de economische concentratie van functies (kantoren, Jaarbeurs, Hoog Catharijne) in het 

stationsgebied en de binnenstad zijn oorzaak voor de grote groei. Daarnaast is Utrecht Centraal de  

centrale knoop in het spoorwegnet. Het is daarmee het belangrijkste overstapstation van Nederland en 

daardoor ook voor het regionale openbaar vervoer.

Randstedelijke knooppunten

Daarnaast kunnen enkele sterke Randstedelijke knooppunten worden ontwikkeld. Het gaat om de Uithof, 

Leidsche Rijn Centrum en – op langere termijn – de A12-zone (Westraven). Hier concentreren zich de 

komende tijd tal van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om de regio Utrecht op lange termijn aantrek-

kelijk en bereikbaar te houden, moet op deze plekken openbaar vervoer van een hoge kwaliteit worden 

aangeboden. 

Regionale knooppunten

Tegelijkertijd met de Randstedelijke knooppunten kan de ontwikkeling van regionale knooppunten worden 

versterkt. Dit zijn vaak Randstadspoorstations die als knooppunt kunnen gaan functioneren. Daarnaast 

vormen ook Westraven (op korte en middellange termijn), Papendorp, De Meern Oost, De Bilt Utrechtse-

weg (‘het Tunneltje’), Winkelcentrum Overvecht, Nieuwegein Stadscentrum, Zeist Centrum (figuur 2.12), 

IJsselstein Binnenstad en Vianen Lekbrug belangrijke OV-knooppunten in de regio. Speciale aandacht 

verdient station Vaartsche Rijn, nu in aanbouw. Naast Utrecht Centraal wordt dit station mogelijk het 

belangrijkste regionale overstapknooppunt, door de combinatie van Randstadspoor in vier richtingen 

en de Uithoflijn (voor een uitgebreide analyse zie bijlage B).

figuur 2.12: Het OV-knooppunt Zeist busstation.
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Lokale knooppunten

Lokale knooppunten zijn net iets méér dan een gewone bushalte op een enkele lijn. Het zijn bijvoorbeeld 

haltes waar tangentiële en radiale buslijnen samenkomen, en waar reizigers dus kunnen overstappen.  

In het huidige netwerk gaat het bijvoorbeeld om een plek waar de tangentiële lijn 10 de radiale lijn 6  

snijdt. Daar ontstaan functionele overstaprelaties. Aan dit soort haltes zou extra aandacht kunnen worden 

besteed bij voorzieningen, inpassing en vormgeving.  

De overstapmogelijkheden op dergelijke haltes zouden zichtbaarder moeten worden. Dat zou de com-

municeerbaarheid van het openbaar vervoer ten goede komen. Juist op deze belangrijke overstappunten 

is het wenselijk om HOV-kwaliteit aan te bieden. Op dit moment worden alle haltes in de regio Utrecht 

toegankelijk gemaakt en voorzien van een Dynamische Reisinformatie-zuil (DRIS). De lokale knooppunten 

zouden daarnaast extra kwaliteit (comfort en voorzieningen) moeten krijgen, om het gebruik van het open-

baar vervoer verder te stimuleren (figuur 2.13). 

 

figuur 2.13: Aandacht voor vormgeving en voorzieningen bij een R-net (zie Blok 5) halte. 

Ketenmobiliteit

Om openbaar vervoer voor meer reizigers aantrekkelijker te maken,  

wordt d ketenmobiliteit bevorderd.

Ketenmobiliteit is de onderlinge afstemming van de verschillende onderdelen van de complete verplaat-

sing van deur tot deur. Dit gebeurt zodanig dat de totale rit aantrekkelijk(er) wordt. Het kan hierbij gaan 

om maatregelen op het gebied van reisinformatie, om fysieke verbetering van de overstap van openbaar 

vervoer op openbaar vervoer, of van openbaar vervoer op fiets of auto en omgekeerd; of om een betere 

aansluiting van verschillende OV-lijnen op elkaar. BRU wil de ketenmobiliteit sterk bevorderen. Hierbij zijn 

de volgende maatregelen denkbaar:

• Stimuleren van de fiets in het voor- en natransport

• Faciliteren van parkeren van (deel)auto’s bij belangrijke OV-haltes op de rand van het landelijk gebied. 

Bijvoorbeeld in Vianen, Breukelen, IJsselstein, Bunnik en Houten Castellum.

• Geïntegreerde abonnementen en tarieven.

• Meer en betere informatie over het vervolg van de reis op haltes en in voertuigen.

• Opheffen van fysieke barrières en/of faciliteren van loop- en fietsroutes.

• Faciliteren van P+R (overstap auto op openbaar vervoer; zie hieronder).
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fietsvoorzieningen bij Ov-haltes

Door het op grote schaal voorzien in fietsvoorzieningen bij OV-haltes kan een forse 

toename worden bereikt in het gebruik van de fiets in het voor- en natransport 

voor bus, tram en trein en daarmee in het gebruik van het openbaar vervoer.

De fiets als voor- en natransportmiddel voor het openbaar vervoer (bus, tram en trein) kan het gebruik  

en de effectiviteit van het dragend netwerk flink versterken. In het stedelijke gebied biedt dit veel meer  

potentie dan P+R, dat juist buiten het stedelijke gebied een grote rol kan spelen. In de huidige situatie  

zijn de fietsvoorzieningen bij OV-haltes in omvang en in kwaliteit ontoereikend. Daarom concentreert de 

OV-vise sterk op:

• Meer locaties voor OV-fiets, om het de fietser in het natransport gemakkelijker te maken;

• Betere fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Een goed voorbeeld is het nieuwe fietstransferium onder 

station Houten;

• Op kleinere schaal goede en voldoende fietsenstallingplekken bij alle belangrijke haltes, om zodoende 

het invloedsgebied van het dragende netwerk te vergroten;

• Monitoren van het aantal gestalde fietsen bij haltes met én zonder fietsenstallingplekken, en waar nodig 

uitbreiden of introduceren van voorzieningen.

P+R (Parkeren en Reizen)

BRU wil het aantal P+R-locaties uitbreiden en het gebruik ervan stimuleren.  

Er zijn verschillende mogelijkheden in het dragende netwerk.

Het dragende netwerk van Randstadspoor, tram en bus biedt verschillende mogelijkheden voor P+R-

locaties:

• Op grotere afstand van Utrecht bieden de stations van Randstadspoor goede mogelijkheden voor P+R. 

Deze locaties voorzien hier nu al vaak in, maar het kan sterker. Een groot deel van de stations ligt buiten 

het BRU-gebied. Goede voorbeelden zijn de NS-stations Bilthoven, Breukelen en Geldermalsen.

• Aan de Ring is een aantal grootschalige transferia gepland. Het gaat om Leidsche Rijn Centrum, Hoog-

gelegen, Westraven, de Uithof en de poort A27. Al deze transferia liggen aan het dragende netwerk.7 

• Langs alle dragende bus- en tramlijnen zullen spontaan P+R-plekken ontstaan. Reizigers parkeren hun 

auto (gratis) bij een halte en reizen vervolgens met het openbaar vervoer verder naar hun bestemming. 

Vooral aan de oostzijde van de stad Utrecht lijkt hiervoor potentie te hebben. Mogelijk kan dit op enkele 

locaties actief worden gefaciliteerd door de aanleg van parkeerterreinen. Logische voorbeelden zijn de 

tramhalte Zuilenstein en halte De Bilt/Utrechtseweg (het ‘Tunneltje’). 

7 De tijdelijke P+R locatie Veemarkt vervalt in het voorjaar van 2012.
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de ontwikkeling van het Ov-netwerk in de tijd

Voor de ontwikkeling van het OV-netwerk is het belangrijk onderscheid te maken 

naar drie tijdsperioden: van nu tot 2020, van 2020 tot 2028 en van 2028 tot 2040.

Voor de periode tot 2020 liggen de plannen al grotendeels klaar. De netwerkontwikkeling in deze jaren 

heeft vooral betrekking op een andere organisatie van het bestaande openbaar vervoer. Deze ontwikke-

lingen zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda (zie Blok 5).

Voor 2020-2028 werkt de regio de komende jaren plannen verder uit. Onderzoeken en studies voor  

bijvoorbeeld de realisatie van een tramnetwerk zijn inmiddels gaande. De grote uitdaging is om de  

komende jaren financiering te organiseren voor deze plannen. 

Ambities en ontwikkelingen waarvan de haalbaarheid nog onzeker is, zijn gesitueerd in de periode  

2028-2040. Deze ambities vindt de regio belangrijk voor de lange termijn, maar voorlopig wordt er geen 

energie (onderzoek, studie, lobby) aan besteed. 

het Ov-netwerk in 2020

In 2020 is onder andere het drielagensysteem geïntroduceerd en is het  

Programma Hoogfrequent Spoor gerealiseerd. 

In 2020 is de OV-visie op belangrijke onderdelen zichtbaar ingevoerd:

• Het drielagensysteem is geïntroduceerd met een duidelijk onderscheid in dragend netwerk en service-

netwerk.

• Het dragend netwerk bestaat voornamelijk uit buslijnen. Er is één tramlijn: een koppeling van de  

SUNIJ-lijn met de Uithoflijn.

• Op het spoor is het Programma Hoogfrequent Spoor ingevoerd. Dit betekent 6 maal per uur intercity’s 

naar Amsterdam, Schiphol, Arnhem en Eindhoven, en 6 maal per uur Randstadspoor naar Breukelen, 

Woerden, Ede/Rhenen/Veenendaal en Geldermalsen. Naar Amersfoort en Harderwijk rijdt 4 maal per 

uur Randstadspoor (vanaf 2015). 

• De ICE naar Duitsland rijdt ieder uur in plaats van enkele keren per dag.

• Stations Utrecht Vaartsche Rijn (nu in aanbouw) en Utrecht Leidsche Rijn zijn geopend.

• De HOV-bustangenten zijn zoveel mogelijk in bedrijf. De frequenties sluiten aan op die van Randstads-

poor bij de betreffende overstapknooppunten.

• P+R is conform de OV-visie geïntroduceerd. Het gaat hierbij vooral om marketing en de locaties  

Hooggelegen, de Uithof, Westraven en Leidsche Rijn Centrum. Uitbreiding van P+R op Randstadspoor- 

stations en langs dragende lijnen zal in de komende jaren onderzocht worden.

Bij de opbouw van het radiale busnetwerk is het belangrijk om vanuit de binnenstad naar grote woonker-

nen zoals Leidsche Rijn/Kanaleneiland/Nieuwegein directe (transversale) verbindingen te behouden. Dit is 

juist van belang als de sneltram straks tijdelijk wordt ingekort tot de westzijde van het stationsgebied.
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Bij de hiervoor genoemde ontwikkelingen is het begrip ‘volgordelijkheid’ van belang. Het aantakken van 

servicenetlijnen op knooppunten, of het opheffen van parallelle lijnen, moet op een corridor pas gebeuren 

als goede knooppunten en een dragend netwerk (dat aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet) gereed zijn. 

Buslijnen kunnen pas weggehaald worden uit wijken op het moment dat alternatieven onderzocht zijn 

en beschikbaar komen.

 

figuur 2.14: Dragend netwerk: tram.

het Ov-netwerk in 2028

In 2028 is het Randstadspoor verder ontwikkeld en zijn nieuwe stations geopend. 

Ook het basisnetwerk voor de tram is gerealiseerd. Het OV-netwerk in de regio 

Utrecht in 2028 van hoge kwaliteit, berekend op de groei, betaalbaar, toegankelijk 

en duurzaam.

In de visie van BRU voldoet het OV-netwerk aan de volgende eisen en wensen:

• Het verbindt de belangrijkste woon- en werkgebieden met elkaar met een hoge kwaliteit, zodat het 

openbaar vervoer een concurrerend alternatief is voor de auto.

• Het sluit aan bij de ambities van Randstadnet 2028, dat bestaat uit een samenhangend netwerk van 

verbindende lijnen in de Randstad, met een goede doorstroming en hoge frequenties.

• Het ontsluit de grote ontwikkellocaties in de regio, zowel de binnenstedelijke locaties als de  

uitleglocaties.

• Het vangt de groei in het openbaar vervoer met voldoende capaciteit op.

• Het is voor de regio betaalbaar, zowel wat betreft de exploitatiekosten als de investeringen.

• Het faciliteert ketenmobiliteit, zodat reizigers gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, fiets, lopen 

én de auto. Openbaar vervoer en fiets gaan samen op, elk op de verbindingen waar ze sterk zijn.



 figuur 2.15: Dragend OV netwerk in 2020.
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• Het is goed toegankelijk: voor iedere potentiële gebruiker is een vorm van openbaar vervoer beschik-

baar.

• Het is duurzaam: het houdt rekening met de ontlasting van Utrecht Centrum, er is bijzondere aandacht 

voor schone voertuigen (nul emissie en waar mogelijk de tram), en er is een grote rol voor de fiets en 

een goede interactie met de omgeving.

De invulling van deze ambities is al in de periode tot 2020 begonnen. Na 2020 worden de ambities  

voltooid. Voor de netwerkontwikkeling zullen de volgende ontwikkelingen in 2028 zijn afgerond:

• Er zijn nog geen nieuwe spoorlijnen gerealiseerd. Wel zijn de meeste gewenste stations zoveel mogelijk 

geopend (Utrecht Lage Weide, Utrecht Majella, Bilthoven West en Maartensdijk). Voorwaarde voor de 

opening van deze stations is voldoende capaciteit op het baanvak en voldoende vervoerswaarde.  

De eerste voorwaarde kan grote investeringen in het spoor impliceren. Deze zijn wellicht voor 2028  

niet haalbaar. De tweede voorwaarde betekent dat de regio en de betrokken gemeenten ook ruimtelijke 

plannen voor het stationsgebied en de omgeving zullen moeten ontwikkelen. 

• De ICE naar Duitsland rijdt minimaal 1 maal per uur; in de (internationale) spitsen is dat zelfs 2 maal  

per uur.

• Het basisnetwerk voor de tram is gerealiseerd: er zijn tramlijnen naar de Uithof (de Uithoflijn én binnen-

stadsas, mogelijk doorgetrokken naar Zeist), naar Leidsche Rijn via Papendorp, en naar Overvecht en 

Zuilen. De SUNIJ-lijn heeft een snellere route over de Europalaan gekregen. 

• In 2028 zijn de belangrijke HOV-tangenten als bus in bedrijf; de Westtangent, de binnenring-noord en 

-zuid en de tangent Bilthoven-De Uithof-Nieuwegein. De tangenten hebben de kwaliteit (frequenties, 

doorstroming) van Randstadnet.

het Ov-netwerk in 2040

Na 2028 wordt verder gebouwd aan uitbreiding van het netwerk,  

vooral om verdergaande ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

Tot 2028 zet BRU in op verbetering van het treinproduct op de bestaande spoorlijnen. BRU ambieert echter 

niet alleen productverbetering op deze spoorlijnen. De ambitie is ook dat het spoornet wordt uitgebreid. 

Het gaat om de volgende lijnen:

• een intercity-verbinding met de Uithof, een belangrijk Randstedelijk knooppunt. Dit toonaangevende 

onderwijs- en sciencecentrum moet een directe aansluiting op het intercitynetwerk krijgen. Hiervoor 

zijn op lange termijn verschillende mogelijkheden, waaronder een spoorlijn tussen station Bilthoven, de 

Uithof en station Vaartsche Rijn. Via deze spoorlijn kunnen de intercity’s Amersfoort-Utrecht-Rotterdam/

Den Haag rijden. Ze hoeven dan niet meer kop te maken op Utrecht Centraal. Er zijn ook andere  

mogelijkheden. Bijvoorbeeld door de spoorlijn Breda-Utrecht (zie hierna) door te trekken langs de  

A27 naar de Uithof en Almere, of door het doortrekken van de light rail Baarn-Bilthoven naar de Uithof,  

in combinatie met een intercitystation Bilthoven. Ook een tramverbinding tussen intercity-station 

Driebergen-Zeist en de Uithof draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de Uithof.
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• een directe spoorlijn tussen almere, Utrecht en Breda. BRU is van mening dat deze lijn er moet komen, 

met een aansluiting op de Merwede-Lingelijn, zodat ook een directe verbinding Utrecht-Dordrecht (via 

Gorinchem) kan worden gerealiseerd. Deze spoorlijn creëert ook op die corridor een serieus alternatief 

voor de auto. In Vianen kan dan een belangrijk overstappunt bus-trein worden ontwikkeld.

• De leidsche Rijn-boog. Dit is een derde wens uit de regio. Het gaat om een nieuwe spoorboog tussen 

de spoorlijnen Utrecht-Woerden en Woerden-Breukelen. Hierdoor wordt het mogelijk om van Leidsche 

Rijn direct naar Amsterdam te treinen. Vooralsnog is de vervoersvraag echter veel te klein om een  

dergelijke investering (en de exploitatiekosten) te rechtvaardigen.

Utrecht moet ook goed aangesloten zijn op het Europese hogesnelheidsnetwerk. In de eerste plaats moet 

daarom de bestaande ICE-verbinding met Duisburg, Keulen en Frankfurt worden opgewaardeerd tot een 

echte hogesnelheidsverbinding, vergelijkbaar met de HSL-Zuid, met een snelheid van minimaal 200 km/u 

tussen Utrecht, Arnhem en Duisburg. Ook moet de frequentie omhoog: de trein moet tweemaal per uur de 

grens over. Het is daarbij wenselijk dat er via Duisburg een directe verbinding met Berlijn komt. Logisch 

beginpunt van de ICE is Schiphol, vanwege de economische spin-off die dit voor Utrecht kan hebben en de 

overstap op intercontinentale vluchten.

Na 2028 kan het tramnetwerk ook verder worden uitgebreid. Het gaat dan om verlengingen en aftakkingen 

naar Maarssen, Vleutenseweg/Leidsche Rijn Centrum/Wetering, Galecopperzoom, Biesbosch (beide in 

relatie tot A12-zone), Voordorp, Bilthoven (eventueel gekoppeld aan Soesterlijntje) en Driebergen-Zeist.
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De volgende tabel vat de ontwikkeling van het OV-netwerk beknopt samen:

Voor de uitwerking van het OV-netwerk conform deze visie zal BRU zoveel mogelijk rekening houden met 

de wensen en ambities van de BRU-gemeenten.

thema 2020 2028 2040

Spoor PHS: 6x/u IC naar Amster-
dam, Schiphol, Arnhem  
en Den Bosch + 6x/u RSS 
naar Breukelen, Woerden, 
Geldermalsen en Rhenen/
Ede + (niet PHS) 4x/u RSS 
Harderwijk, 1x/u ICE

6x/u IC naar Den Haag,  
Rotterdam en Amersfoort, 
4x/u IC naar Leiden, Light 
Rail op Soesterlijntje,  
1à2x/u ICE, 4x/u RSS naar 
Hilversum

6x/u RSS naar Amersfoort, 
IC-bediening A12-zone en 
Uithof, spoorlijn Breda/ 
Dordrecht-Utrecht-Almere, 
Leidsche Rijn-boog, 2x/u ICE

Stations Vaartsche Rijn, Leidsche Rijn 
(Centrum)

Majella, Maartensdijk, 
Lage Weide, Bilthoven West

Oudenoord, Blauwkapel, 
stations aan spoorlijn 
Breda-Utrecht

Tram Uithoflijn, ombouw SUNIJ Binnenstadsas tot aan Mooi 
Zeist, strekken SUNIJ-lijn 
over Europalaan, Leidsche 
Rijn via Papendorp en 
Zuilen/Overvecht

Uitbreidingen: Maarsen, 
Vleutenseweg/Wetering, 
Galecopperzoom, Bilthoven, 
Voordorp, Driebergen-Zeist

Bus Drielagensysteem, uitbrei-
dingen naar Rijnenburg, 
’t Klooster en Hoef en Haag

(Bus vervangen door tram) (Bus vervangen door tram)

Tangent Oosttangent, Westtangent, 
Binnentangent-Noord/Zuid 

Versterken tangenten (door-
stroming en frequentie), 
tangent Houten-Zeist (bus)

Tangent tram/people mover 
Leidsche Rijn Centrum- 
A12-zone-de Uithof

OV-Knoop-
punten

(Bus), snelwegbussen  
Breda-Vianen-de Uithof en 
Almere-Huizen-de Uithof

Zie 2020 Zie 2020

P+R en 
transferia

Zie 2020 Zie 2020
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De beschikbare financiële middelen zijn kaderstellend voor de uitwerking

De realisatie van de OV-visie staat onder een moeilijk financieel gesternte.   

Bezuinigingen en andere ontwikkelingen bemoeilijken het waarmaken van de  

ambities. BRU kiest voor bevorderen van de groei van het openbaar vervoer en  

voor het zo kosteneffectief mogelijk maken van het netwerk.

Meer nog dan tijdens de besluitvorming over het OV-Ambitiedocument bepalen financiële ontwikkelingen 

momenteel of het mogelijk is de doelstellingen van deze OV-visie daadwerkelijk te realiseren. Het gaat om 

de volgende ontwikkelingen:

• Er komt een rijksbezuiniging van eenmalig 5% en structureel 1,1% op de jaarlijkse BDU-inkomsten  

van BRU; 

• De BDU-inkomsten van BRU zijn relatief lager dan die van de andere vier grote steden, omdat BRU bij 

de instelling van de BDU nauwelijks een (in onderhoud en beheer kostbaar) tramnetwerk had. Nu BRU 

meer tramlijnen aanlegt, zal deze relatieve achterstand moeten worden ingelopen; 

• Er is geen jaarlijkse indexatie van de stijgende OV-kosten als gevolg van prijsontwikkeling op onder 

andere de brandstofprijs en de loonontwikkeling (gemiddelde jaarlijkse prognose 3%); 

• De jaarlijkse rente-inkomsten van BRU nemen af;

• De bijkomende OV-exploitatiekosten lopen op (onder andere vanwege veiligheidseisen, sociale veilig-

heid en extra voertuigcapaciteit en milieunormen).

De rijksbezuinigingen en andere financiële ontwikkelingen hebben geen eenmalig karakter. Ze zullen 

structureel doorwerken. De opbrengstengroeidoelstelling compenseert dit slechts gedeeltelijk, omdat  

een toenemend aantal reizigers vaak ook vraagt om meer inzet van OV-middelen. De kosten van OV- 

uitbreidingen (exploitatiekosten en investeringen in eventuele infrastructuur) gaan bijna altijd voor de 

baten (reizigersinkomsten) uit. Ook zijn deze kosten van netwerkontwikkeling maar beperkt door te 

berekenen aan de reiziger, zonder terecht te komen in de negatieve OV-spiraal8 : hogere tarieven g 

minder reizigers gminder OV-aanbod g minder inkomsten/relatief hoge vaste kosten g hogere  

tarieven, lagere kwaliteit, slechter imago g minder reizigers, etc. 

De negatieve spiraal brengt de geformuleerde OV-visiedoelstellingen voor 2020 niet dichterbij. Op de 

langere termijn ontstaat geen goede basis voor de realisatie van het regionale tramnetwerk en de  

8   Deze negatieve spiraal heeft zich door bezuinigingen in de regio en ook landelijk in de jaren negentig van de vorige eeuw  

voorgedaan. Daardoor is per saldo het OV-gebruik gestagneerd in een groeiende mobiliteitsmarkt (exclusief de invoering  

van de  OV-Studentenkaart).

B lO K  3 :  h O e ?
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hoogwaardige tangentlijnen. Om wel investeringen in netwerkontwikkeling te doen en een gezonde tram- 

exploitatie mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het OV-gebruik in de regio blijft groeien. Deze groei 

creëert een voldoende vervoersomvang om op termijn de gewenste systeemsprongen te kunnen maken. 

Een uitgebreidere uiteenzetting van de voorziene opbrengstenontwikkeling in het OV-systeem (inclusief de 

Uithoflijn) is opgenomen in bijlage A.

Hoe kan de regio ervoor zorgen dat de kosten binnen budget blijven? Er tekenen zich drie mogelijkheden 

af: kaasschaven, het budget voor openbaar vervoer verhogen, of het OV-netwerk kosteneffectiever maken.

1.  Bij kaasschaven gaat het om kleine bijstellingen om de kosten te drukken. Gezien de jaarlijkse ontwik-

kelingen is dit slechts zeer beperkt mogelijk. De kostendekkingsgraad van het OV-systeem in onze regio 

is nu al hoog, landelijk gezien; de onderhouds- en beheerskosten van het bestaande tramsysteem zijn 

in vergelijking met andere steden aan de lage kant. Door jaarlijks te blijven kaasschaven wordt uiteinde-

lijk de kwaliteit aangetast. De negatieve spiraal is dan onontkoombaar. BRU kiest er daarom voor om 

niet de kaasschaaf te gebruiken.

2.  Het verhogen van het OV-budget is niet mogelijk. De regio is voor haar inkomsten vrijwel geheel 

afhankelijk van de BDU-uitkering van het Rijk. Naast (beperkte) rente-inkomsten zijn er nu geen andere 

eigen bronnen om het OV-budget te verhogen. Het is niet reëel om bijdragen van gemeenten of andere 

instanties te verwachten, gezien de bezuinigingen bij gemeenten en tegenvallende ruimtelijke ontwik-

kelingen. Voor belangrijke infrastructurele investeringen zijn mogelijk incidentele rijksmiddelen beschik-

baar; de MIRT-bijdrage aan de Uithoflijn is een voorbeeld. 

Schuiven met budgetten binnen de BRU-begroting biedt een andere mogelijkheid. Het Algemeen Bestuur 

heeft in juni 2010 vastgelegd dat vanaf 2011 60% van de middelen naar de jaarlijkse OV-exploitatie gaat 

(inclusief het beheer van de tram); de resterende 40% gaat naar Wegen en Verkeer en overige taken. 

Dit betekent dat het huidige OV-voorzieningenniveau al niet meer past binnen de daarvoor beschikbare 

OV-budgetten. Daarbovenop komt nog de Rijksbezuiniging. 

In de besparingsmaatregelen 2011-2014 is aangegeven hoe de regio hiermee zal omgaan. Hierin zijn ook 

de eerste besparingsmaatregelen op het OV-exploitatie en OV-infrastructuur opgenomen (onder andere 

tariefsverhoging, aanpassing Regiotaxi Utrecht, versobering van het voorzieningenniveau). Ook zijn 

besparingsmaatregelen voor het programma Verkeer en Vervoer opgenomen, inclusief bezuinigingen 

op OV-infrastructuurprojecten. Voor de periode 2015 tot en met 2020 is een verdere OV-besparing  

nood-zakelijk om binnen de 60% verdeling van de beschikbare BDU-middelen te blijven.

Met deze besparingsmaatregelen is het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer tot 2020 

geheel benut met infrastructuur en mobiliteitsprojecten (onder andere door VERDER-afspraken). In het 

RUVV is al zo’n 70% van de regionale investeringen belegd in (H)OV/tramprojecten. In totaal zet BRU 

hierdoor nu al veruit het grootste deel van haar middelen in voor regionaal openbaar vervoer. Behalve 

op de langere termijn na 2020 (mogelijke nieuwe MIRT-bijdrage, eventueel medebekostiging, PPS) is  

een verdere toename van het beschikbare OV-budget daarom irreëel. 
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3.  Blijft over: het OV-netwerk kosteneffectiever maken. BRU richt haar pijlen sterk op deze optie. Door 

structureel werk te maken van verlaging van de kosten en verhogen van de opbrengsten neemt de 

kostendekkingsgraad toe. Daarmee neemt de afhankelijkheid van de overheidsbijdrage in het openbaar 

vervoer af, terwijl de reizigersbijdrage juist toeneemt. Bijkomend voordeel: de vervoerder zal zich  

meer moeten richten op de reiziger. Die reiziger is immers zijn belangrijkste financier. In Blok 2 is de 

gewenste netwerkontwikkeling voor groei en kwaliteitssprong al aangegeven voor de kortere en  

langere termijn: de zogenoemde drielagenstructuur. Dit moet op de hoofdcorridors reizigersgroei  

mogelijk maken, en daarmee ook groei van reizigersinkomsten genereren. 

 Omdat hieruit echter slechts een beperkt deel van de groeiende kosten zal worden gedekt, kiest BRU 

ook voor de volgende instrumenten om het openbaar vervoer kosteneffectiever te maken:

• Kostprijsverlaging bij de vervoerder, door middel van een nieuw Programma van Eisen (PvE) bij de 

nieuwe aanbesteding Regiovervoer Utrecht 2013; 

• optimalisatie van het lijnennet door rechttrekken en bundelen van lijnen, verhogen van de snelheid 

en verminderen van de onbetrouwbaarheid. Ook dit is opgenomen in het besparingsvoorstel;

• inzetten van regionaal tariefbeleid, zodat meer inkomsten per reiziger, meer reizigers én een hogere 

benutting worden gerealiseerd (zie hieronder);

• verbeteren van de bezettingsgraad van het openbaar vervoer door: 

- (gedeeltelijk) saneren van weinig benutte ritten en lijndelen, zonder dat dit de mobiliteitsgarantie 

beperkt; 

- inzetten van het juiste materieel, passend bij de vervoersvraag;  

- beter benutten van de capaciteit buiten de spitsen (waaronder tariefdifferentiatie spits/dal,  

weekendkortingen en dergelijke).

• beheersbaar maken van de bijdrage vanuit het OV-exploitatiebudget van de Regiotaxi Utrecht, onder 

andere door tariefverhoging en jaarlijkse doorberekening van de kostenindexatie. Dit is opgenomen 

in het besparingsvoorstel. Vanaf najaar 2013, bij de ingang van het nieuwe contract met vervoerders, 

moet de Regiotaxi een taakstellende OV-exploitatiebijdrage krijgen van jaarlijks € 4 miljoen. De subsi-

die op specifieke doelgroepen wordt zodoende meer via de (gemeentelijke) bijdragen gefinancierd. 

Daarbij richt de regio zich meer op substitutie van Regiotaxi-gebruik naar het reguliere, toegankelijk 

gemaakte OV-systeem;

• meer gebruik maken van de (OV-)fiets voor verplaatsingen op de korte afstanden en in het voor- en 

natransport; 

• investeren in efficiëntere OV-infrastructuur door:

- doorstromingsmaatregelen op korte termijn;

- meer efficiency in beheer en onderhoud van vernieuwde traminfrastructuur;

- (tijdige) realisatie van het lopend OV-/HOV-/tramprogramma, zoals nu in de besparings- 

maatregelen is opgesteld (met prioriteit voor OV-doorstromingsmaatregelen); 

- goede doorstromingsmaatregelen en tijdelijke exploitatieoplossingen tijdens werkzaamheden  

en verbouwingen (onder andere door overleg tussen vervoerder, wegbeheerder en concessie-

verlener);
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- realiseren van randvoorwaardelijke nieuwe haltes/keervoorzieningen om het efficiëntere,  

dragende netwerk daadwerkelijk te kunnen realiseren;

- kiezen voor kosteneffectieve oplossingen bij zowel investeringskosten als jaarlijkse exploitatie-

kosten bij een nieuwe busstalling, ter vervanging van de huidige Europalaan-stalling (in 2019, 

vanwege gebiedsontwikkeling).

Hierna is de OV-doelstelling in relatie tot het beschikbare budget nader uitgewerkt (figuur 3.1). 

 

 

figuur 3.1: Omgaan met OV-doelstelling in relatie tot beschikbaar budget.

Toelichting:

• Door taakstellende besparingen en daarna een taakstellend gelijkblijvend budget zijn slechts beperkte 

middelen beschikbaar en randvoorwaardelijk (de zwarte stippellijn);

• De groene driehoek geeft aan dat eigenlijk een groeiend budget noodzakelijk is, vanwege de ambities 

van het OV-Ambitiedocument en kostenontwikkelingen;

• De eerste beheersmaatregel is bijstelling van de ambities op basis van kosteneffectiviteit. Dit zijn de 

doelstellingen die nu in de OV-visie zijn geformuleerd;

• De tweede beheersmaatregel is een kostenreductie: op een deel van het huidige lijnennet zal een  

efficiënter lijnennet de opbrengsten verhogen. Per saldo moet dit voldoende opleveren (de rode  

driehoek) om de meerkosten (de gehele driehoek) te compenseren. Hierdoor blijft de regio tot 2020  

binnen het beschikbare OV-budget.

2. OV netwerk kosteneffectiever maken:
•		 Efficiënter	lijnennet
•		 Hogere	tarieven/opbrengsten
•		 Lagere	exploitatiekosten

1. Realistische OV-doelstellingen vaststellen

Beschikbaar 
OV budget

2010 2012 2020
tijd

Extra kosten ambities uit
OV Ambitiedocument

Taakstellende 
bezuiniging op 

OV budget
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Sturen op kosten en kostendekkingsgraad van de OV-deelnetwerken

BRU wil de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer structureel  

verder laten groeien.

 

Voor wat betreft de jaarlijkse exploitatiekosten kiest de regio ervoor om de huidige kostendekkingsgraad 

structureel verder te laten groeien van 55% nu (inclusief trambeheer, exclusief de RegioTaxiUtrecht) naar 

60% in 2020. Daarbij gaat BRU in 2020 uit van het OV-budget dat in 2011 beschikbaar is (conform de  

besparingsmaatregelen). BRU zal sterk gaan sturen op de verdeling van de kosten tussen deze (deel)net-

werken en de kostendekkingsgraad per (deel)netwerk.

In onderstaande tabel is dit (indicatief) weergegeven voor 2011 en voor 2020 (met de Uithoflijn). Hierbij is 

uitgegaan van nu bekende ambities en kosten. Uitwerking op tactisch en operationeel niveau zal aantonen 

of (nog) efficiënter met de kosten kan worden omgegaan.

9 Onder andere kosten voor marketing en communicatie.

2011

opbrengsten
x1.000

kosten
x1.000

kdg
 

BRU-bijdrage
x1.000

% OV-budget
 

Tram (indicatief):    

SUNIJ (expl+B&O) 10000 20400 49% 10400 17%

totaal tram  € 10.000  € 20.400 49%  € 10.400 17%

   

Bus (indicatief):    

stad en regio 46050 78000 59% 31950 53%

kleine kernen 530 2700 20% 2170 4%

bus(spits)tangent 3800 9000 42% 5200 9%

nachtnet 128 123 104% -5 0%

totaal Bus  € 50.508  € 89.823 56%  € 39.315 66%

   

totaal bus en tram  € 60.508  € 110.223 55%  € 49.715 83%

   

overig OV9 0 5000 0 5000 8%

Regiotaxi 0 5500 0 5500 9%

totaal OV  € 60.508  € 120.723 50%  € 60.215 100%
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2020

opbrengsten
x1.000

kosten
x1.000

kdg
 

BRU-bijdrage
x1.000

% OV-budget
 

Tram (indicatief):    

SUNIJ (expl+B&O) 13000 23000 57% 10000 17%

Uithoflijn 11300 12100 93% 800 1%

totaal tram  € 24.300  € 35.100 69%  € 10.800 18%

   

Bus (indicatief):    

dragend net 42500 66500 64% 24000 41%

servicenet 2400 9000 27% 6600 11%

bus(spits)tangent 6000 15000 40% 9000 15%

nachtnet 128 123 104% -5 0%

totaal Bus  € 51.028  € 90.623 56%  € 39.595 67%

   

totaal bus en tram  € 75.328  € 125.723 60%  € 50.395 85%

   

overig OV 0 5000 0 5000 8%

Regiotaxi 0 4200 0 4200 7%

totaal OV  € 75.328  € 134.923 56%  € 59.595 100%

Samenvattend wordt het OV-budget in 2020 als volgt verdeeld:

• Dragend netwerk tram: 18% (inclusief beheer en onderhoud)

• Dragend netwerk bus: 55% (40% radiaal, 15% tangentieel)

• Servicenetwerk: 11%

• Regiotaxi Utrecht: 7%

Daarnaast is er een kostenpost Overige OV-kosten. Het gaat hier onder meer om kosten voor marketing en 

communicatie. 

Op basis van de tabel zijn de volgende (taakstellende) conclusies te trekken:

• De beoogde groei van het aantal OV-reizigers (vooral in de Uithoflijn en in het dragend netwerk) kan 

worden gerealiseerd zonder extra kosten. De extra opbrengsten dekken namelijk de extra kosten.

• De tram moet de regio per saldo in 2020 met de gekoppelde Uithof-SUNIJ-lijn relatief minder kosten 

dan met alleen de SUNIJ-lijn nu. De Uithoflijn zal in 2020 bijna kostendekkend zijn. Dit is verklaarbaar: 

de huidige buslijn 12(s) is nu zeer rendabel met relatief lage kosten, maar ook met weinig extra capa-

citeit om een verdere (opbrengsten)groei mogelijk te maken. Hogere kosten van beheer en onderhoud 

worden gecompenseerd door de hogere reizigersopbrengsten van vooral de Uithoflijn, en door relatief 
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lagere beheers- en onderhoudskosten vanwege één vernieuwd tramsysteem met één nieuw  

materieeltype voor de SUNIJ- en Uithoflijn. 

• Het aandeel in de totale exploitatiekosten van het huidige radiale bussysteem neemt af in 2020.  

De kostendekkingsgraad neemt toe. Voor het dragend netwerk zet BRU met 64% in op een hoge  

kostendekkingsgraad, en vooral op meer efficiëntie: sneller, gestrekte routes, meer reizigers. 

• Het aandeel in de exploitatiekosten van bustangenten neemt toe van 9% nu naar 15%. De regio gaat 

dus een veel groter deel van het OV-budget aan tangentiële relaties uitgeven, uitgaande van een  

gelijkblijvende kostendekkingsgraad voor bustangenten tot 2020, omdat dit een groeimarkt is.

• De buslijnen van het servicenetwerk (waaronder de lijnen naar de kleine kernen) worden uitgebreid. 

Omdat hier een lage kostendekkingsgraad tegenover staat (tussen de 25-30%) is het van groot belang 

om hier zeer kosteneffectief mee om te gaan. Het zoeken is naar creatieve vormen van openbaar  

vervoer. 

• Het nachtnet is nu al kostendekkend, omdat reizigers een extra nachttarief moeten betalen. Dit is ook  

de taakstelling in 2020.

• De kosten van de Regiotaxi Utrecht moeten worden beperkt, conform de besparingsmaatregelen.  

Taakstellend wordt dit bedrag € 4,2 miljoen. Hierdoor is de kostendekkingsgraad niet meer relevant 

voor de BRU-begroting.

Dekking voor OV-plannen na 2020

Op termijn zullen andere financieringsvormen nodig zijn om de grote  

investeringen en de exploitatie van het openbaar vervoer in de regio Utrecht  

te dekken. De huidige BDU-uitkering van het Rijk is een te smalle basis voor  

de grote investeringen van de toekomst.

Voor de langere termijn – als de uitbreiding van het tramnetwerk is voorzien en een hoogwaardiger  

ontwikkeling van de tangentlijnen op het programma staat – moet voor grote OV-investeringen en dekking 

van de OV-exploitatie in de regio worden nagedacht over andere financieringsvormen. De gedachten  

gaan dan uit naar publiek-private samenwerking (PPS), gebiedsontwikkeling of financiering door an-

dere partijen. Er komen dus andere financiële bronnen dan alleen de BDU- of MIRT-bijdrage. Het MIRT-

onderzoek geeft aan dat ook het Rijk verwacht dat deze (mede)financieringsvormen worden onderzocht. 

De huidige BDU-uitkering van het Rijk biedt een te smalle basis om verdere, grote investeringen en een 

structurele exploitatiebijdrage in de regio op termijn mogelijk te maken. De uitkomsten hiervan kunnen na 

2020 ook worden betrokken bij de nieuwe vervoerconcessie(s) en de financiering hiervan.

BRU zal in de Programmabegroting 2013 de exploitatieverdeling en de infrastructurele kosten tot 2020, 

inclusief de Uithoflijn, definitief uitwerken. Daarbij komen de volgende punten aan de orde:

• Detaillering van het exploitatiemodel voor de Uithoflijn en het busnetwerk 2020 (dragend, ontsluitend 

en tangenten);

• Ontwikkeling van de faserings-, realisatie- en ingroeikosten van de tram en de (extra) busexploitatie tot 
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en met 2020, in relatie tot de ruimtelijke planontwikkeling en de ontwikkelingen van de (beschikbare) 

infrastructuur, op basis van het investeringsprogramma van onder andere RUVV, (H)OV, stationsgebied 

Utrecht/OV-Terminal en de Uithoflijn;

• Indexatie van de kosten- en opbrengstenontwikkelingen tot en met 2020 en verder; 

• Aanschaf van materieel voor de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn (met aanpassing haltes en remise), en de 

manier waarop die aanschaf het best kan worden gedekt. Als de keuze valt op afschrijving, gaat het om 

de jaarlijkse dekking van afschrijving en rente;

• Beheersing van de financiële exploitatierisico’s van vooral de Uithoflijn in de opbrengstenontwikkeling;

• Reservering van financiële middelen voor de vervanging van de traminfrastructuur na 30 jaar;

• Verdere uitbouw van het tangenten- en tramnetwerk.

Uitwerking tariefbeleid: gericht op hogere opbrengsten en betere benutting

Openbaar-vervoertarieven in de regio moeten beter gaan bijdragen aan de  

verbetering van de kosteneffectiviteit. Uitgangspunten zijn: toename van het  

aantal abonnementen, aansluiting van het OV-systeem op andere systemen  

en modaliteiten, gedifferentieerde en uiteindelijk ook hogere tarieven.

Het tariefbeleid van de regio moet meer gaan bijdragen aan de verbetering van de kosteneffectiviteit van 

het OV-systeem. De regio krijgt met de OV-chipkaart ook de (decentrale) vrijheid om zelf het tariefbeleid te 

bepalen. Dit kan overigens pas één jaar nadat het landelijke NVB-tarief (de strippenkaart) door de minister 

is afgeschaft in de Utrechtse regio. 

Tariefbeleid is meer dan alleen een noodzakelijke geldtransactie tussen de reiziger en de vervoerder. 

OV-tarieven kunnen een belangrijk instrument zijn om reizigers te werven en het gebruik van openbaar 

vervoer te sturen. In de visie van de regio behoort het tariefbeleid tot de belangrijkste onderdelen van 

OV-marketing en reizigerscommunicatie. Onze decentrale tariefsvrijheid maakt het mogelijk om in te 

spelen op de regionale reizigersbehoeften. Daarnaast is het mogelijk om via de tarieven de aangeboden 

OV-systeemkenmerken en de financiële risico’s voor de regio te beheersen. De OV-chipkaart maakt dit 

technisch mogelijk: hij biedt reizigers een gemakkelijke manier van betalen én geeft de vervoerder en de 

regio beter inzicht in het daadwerkelijke OV-gebruik. Hierdoor kan BRU beter inspelen op ontwikkelingen 

in de OV-behoefte, en het OV-aanbod daar beter op afstemmen.

Bij de uitwerking van het tariefbeleid kiest de regio Utrecht voor de volgende uitgangspunten: 

• De regio wil dat (via de vervoerder) meer regionale abonnementen worden aangeboden die inspelen 

op de behoeften van de reizigers. Abonnementen bieden reizigers veel gemak: zij hebben altijd het juis-

te vervoersbewijs op zak. (OV-)abonnementen leveren aantoonbaar meer OV-gebruik op. Het regionale 

abonnementenassortiment moet wel aansluiten op de wensen van de verschillende klantengroepen in 

de regio. Het gaat dan zowel om reizigers als om werkgevers (gezien de gewenste OV-bijdrage aan het 

woon-werkverkeer, zoals via Utrecht Bereikbaar).
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• De regio vindt het belangrijk dat het regionale OV-systeem goed aansluit op andere OV-systemen en 

andere mobiliteiten (P+R, OV-fiets, huur- en deelautosystemen). Het gaat om het faciliteren van tarief-

integratie en het stimuleren van ketenmobiliteit. Vooral de aansluiting op en integratie met de trein 

(Randstadspoor) en de buslijnen van de provincie Utrecht zijn van belang. De regio kiest ervoor om ook 

hier in de tarieven tot integratie te komen. Dit betekent niet dat overal hetzelfde kilometertarief wordt 

gehanteerd, maar wel dat instaptarief- en gebruiksvoorwaarden binnen deze abonnementen op elkaar 

zijn afgestemd. Bij volledige tariefintegratie met het spoor zal dit echter tot meerkosten leiden, omdat 

het spoor hogere en eigen tarieven hanteert. Hier is nadere uitwerking nodig, ook financieel. Hetzelfde 

geldt voor de verdere uitwerking met OV-fiets, stallingen en P+R. 

• Hogere kwaliteit rechtvaardigt een hoger tarief. BRU kiest op korte termijn (medio 2013) eenmalig voor 

een tariefsverhoging van 5%. Dit is opgenomen in het besparingsvoorstel. Ook op langere termijn zijn 

beperktere verdere tariefsverhogingen niet uit te sluiten (bijvoorbeeld bij verdere vertramming).

• De regio wil nieuwe tariefproducten in de markt zetten. Het gaat om producten die meer opleveren  

en geen of weinig extra kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld door doelgroepenbenadering en 

tariefdifferentiatie in daluren/weekeinden.

• De regio wil strikte toepassing van de nieuwe landelijke jaarlijkse OV-tariefindex (waaronder brand-

stofkosten). Bij de jaarlijkse indexatie van het regionale reizigerskilometertarief moet hier strikt de hand 

aan worden gehouden, om te voorkomen dat de daadwerkelijke kosten en opbrengsten uit de pas gaan 

lopen.

• er kan tariefdifferentiatie komen tussen verschillende typen openbaar vervoer. Het nachtnet heeft nu al 

een apart kostendekkend tarief. In de toekomst kunnen bijvoorbeeld voor het servicenetwerk andere  

tarieven gelden dan voor het dragend netwerk. BRU past er daarbij wel voor op dat eventuele  

tariefverhogingen niet tot een afbraak van het netwerk leiden (negatieve spiraal); een maximale  

opbrengstenontwikkeling is ook voor het servicenetwerk het doel. Ook een andere kilometerprijs voor 

tram ten opzichte van bus is een mogelijkheid.

Verbeteren van de doorstroming levert een grote bijdrage aan een kosten- 
effectiever OV-netwerk

Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer leidt tot reizigersgroei 

en verbetering van de efficiency. Deze verbeteringen zijn mogelijk, maar vragen 

wel om duidelijke keuzes van wegbeheerders.

Verbetering van de OV-doorstroming helpt enorm om de dubbeldoelstelling te realiseren: reizigersgroei 

én efficiencyverbetering. Dit komt omdat het verbeteren van de doorstroming exploitatiekosten bespaart 

én voor reizigers een aantrekkelijker product levert: de snelheid en betrouwbaarheid gaan omhoog.  

Een aantrekkelijker product draagt vervolgens weer bij aan meer reizigers én dus hogere opbrengsten, 

zoals blijkt uit het volgende voorbeeld:
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Een fictieve snelheidsverhoging van 10% op één lijn met een kostendekkingsgraad van 55%, vooral  

door verbetering van de doorstroming, betekent dat 10% op de kosten kan worden bespaard, terwijl de 

reizigersopbrengsten met zo’n 5% toenemen. Hierdoor stijgt de kostendekkingsgraad naar 64%. 

Vooral in de stad Utrecht gaat nu veel tijd verloren aan stilstand. Het lopende investeringsprogramma in 

(H)OV-infrastructuur, inclusief de toeleidende routes rondom het stationsgebied, voorziet grotendeels in 

oplossing van de belangrijkste knelpunten. Voor kleinere knelpunten, die ook kleinschaligere maatregelen 

vergen, zijn nu nog geen maatregelen voorzien. In het kader van het Besparingspakket en Beter Benut-

ten zijn er wel aanvullende financiële middelen voor gereserveerd. Die moeten zichzelf uiteindelijk gaan 

terugbetalen.

Verbeteringen in de OV-doorstroming zijn mogelijk! Ze vragen echter wel om keuzes van wegbeheerders 

in de infrastructuur, en/of verkeersregelingen. De indruk is vaak dat fiets en openbaar vervoer hierbij 

elkaar in de weg zitten. In de praktijk blijkt het vaak mogelijk om voor fiets en openbaar vervoer goede 

maatregelen te bedenken die voor beide weggebruikers de doorstroming verbeteren. Goede voorbeelden 

zijn te zien op de Neude en het Lucas Bolwerk in de Utrechtse binnenstad. De echte keuzes hebben vaak 

consequenties voor de afwikkeling en circulatie van het autoverkeer. Het gaat dan om aanpassingen van 

de fijnmazigheid van de lokale ontsluiting (bijvoorbeeld afslagverboden) en om ingrepen op het regionale 

en stedelijke wegennet (knips uit het Actieprogramma Luchtkwaliteit). 

BRU wil de komende tijd veel energie steken in het inzichtelijk maken van de knelpunten in het OV- 

systeem. Daardoor kunnen juiste maatregelen worden genomen om de doorstroming te verbeteren.  

Uiteindelijk is BRU daarbij afhankelijk van de keuzes van de wegbeheerders. BRU zal in de jaarlijkse  

vervoerplannen meer rekening gaan houden met de aanpak van doorstromingsknelpunten door  

gemeenten. Dat wil zeggen: als een gemeente knelpunten niet aanpakt, zou dat kunnen leiden tot een 

verschraling van het OV-aanbod op de betreffende lijnen.
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B lO K  4 :  w i e ?

OV-ambitiedocument

Veel van de ambities uit het OV-Ambitiedocument (2008) zijn onderweg naar de  

uitvoering. Deze OV-visie bouwt er op voort.

De OV-visie onderschrijft de ambities met betrekking tot de organisatie en verantwoordelijkheden van het 

OV-Ambitiedocument. Hieronder staat kort aangegeven in hoeverre deze ambities al zijn gerealiseerd.

ambitie Invulling

Regie op de vervoerontwikkeling, 
afstemming in de uitvoering

BRU voert de regie op de vervoerontwikkeling van het openbaar  
vervoer en het bredere mobiliteitsbeleid. Dit overstijgt de reikwijdte 
van de concessiehouders (de vervoerders). De korte-termijnontwik-
kelingen en de operationele afstemming met de omgeving behoren 
tot de taken van de vervoerders.
De bovengenoemde taak- en rolverdeling is in de afgelopen jaren  
ingezet. In de nieuwe concessie krijgt ze concreet vorm en inhoud. 
Een onderdeel van de nieuwe aanpak is een grotere betrokkenheid 
van de BRU-besturen bij de uitvoeringsplannen.

Goed opdrachtgeverschap door 
aanbesteding en concessiebeheer

De eerste stap is de aanbesteding van de concessie(s). De conces-
sievoorwaarden garanderen dat de reizigers en BRU het gewenste 
product krijgen. BRU zet hiervoor periodieke monitoring en financiële 
prikkels in.
In de voorwaarden voor de nieuwe concessie komen voldoende 
voorwaarden voor het waarborgen van de kwaliteit en monitoring 
daarvan. De organisatie van het opdrachtgeverschap vraagt om een 
verdere ontwikkeling.

Eigenaar franchise-formule voor 
overkoepelend merk en product-
formules

BRU wordt ontwikkelaar en beheerder van het merk en de product-
formules. Via een franchise-formule gaan de vervoerders het merk en 
de producten toepassen. Het gaat om herkenbaarheid en continuïteit 
voor de reizigers.

Intensiveren afstemming met 
collega-overheden

De afstemming van het marketingbeleid met provincie Utrecht en an-
dere overheden wordt geïntensiveerd, met als doel een helder beeld 
voor de reiziger. Het gaat daarbij ook om dynamische reisinformatie, 
tarievenbeleid en afstemming tussen concessies over de lijnvoering.
Voor de OV-chipkaart, de tarieven en de dynamische reisinformatie 
werkt BRU samen met de provincie Utrecht. Voor de dynamische 
reisinformatie is die samenwerking verbreed naar andere provincies 
en regio’s via GOVI (Grenzeloze OV-informatie). De samenwerking bij 
de lijnvoering loopt goed.
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ambitie Invulling

Actieve sturing op een goede 
OV-infrastructuur

BRU stelt zich actief op om te zorgen voor een kwalitatief goede/ 
OV-infrastructuur. Voor de traminfrastructuur en dynamische reisinfor-
matie (de borden op de haltes) wordt BRU eigenaar; het beheer wordt 
uitbesteed. Voor busgerelateerde zaken stelt BRU een programma/
op en maakt het afspraken, via convenanten, met de wegbeheerders. 
Doel is om op korte termijn de kwaliteit op de belangrijke OV- 
corridors te vergroten.
De ambitie voor de traminfrastructuur en de dynamische reisinforma-
tie is gerealiseerd. De uitvoering en verbetering van businfrastructuur 
is een lastig dossier. Hier is beperkte voortgang geboekt. Wel heeft 
BRU de regie op de aanpassing van de bushaltes vanwege de toe-
gankelijkheid genomen. Dit project loopt goed.

De OV-ambities vormen onderdeel 
van integrale beleidsontwikkeling

Het OV-beleid staat niet op zichzelf. De inzet is om te komen tot inte-
gratie met ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat dan om locatiekeuzes 
en benutting van locaties. Daarnaast is stringent parkeerbeleid nodig 
om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Door een goede 
integrale beleidsontwikkeling zorgt BRU voor een betere benutting 
van de OV-potenties.
De gecombineerde inzet van ruimtelijk en mobiliteitsbeleid (inclusief 
openbaar vervoer) krijgt steeds meer vorm. Dit is zichtbaar in het 
project A12-zone. Een koppeling met het parkeerbeleid is nog niet 
gemaakt.

eindbeeld 2020

In 2020 moeten met minder financiële middelen toch meer mensen per openbaar 

vervoer reizen, via de drielagenstructuur. Dat vraagt om keuzes en om een betere 

aansluiting van aanbod van openbaar vervoer op de vraag. Rollen en verantwoor-

delijkheden van betrokken partijen moeten helder zijn. Ook het proces moet beter.

In 2020 wil BRU toe naar een sturingsmodel dat aansluit bij de ambities en uitgangspunten van deze  

OV-visie. De volgende kernpunten zijn de basis voor het sturingsmodel: 

• Als gevolg van de bezuiniging op de BDU-uitkering is de komende periode minder geld beschikbaar. 

Dit betekent dat moet worden gestuurd op de inzet van geld en het rendement dat deze inzet oplevert. 

Doel: met een gelijkblijvend budget meer mensen vervoeren.

• BRU heeft als doel om op de relaties tussen woon- en werkgebieden, economische kerngebieden,  

meer mensen te vervoeren.

• BRU wil het drielagenstructuur invoeren, om daarmee invulling te geven aan het begrip mobiliteits-

garantie. 

Deze kernpunten staan centraal bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie, die eind 2013 ingaat.  

In de aanbesteding verwerkt BRU een groot aantal keuzes die nodig zijn om het aanbod van reizigers en 

de beschikbaarheid van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen. Dit is alleen mogelijk als BRU 
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goed inzicht heeft in de vervoersmarkt en de prestaties van de vervoerders. Daarvoor zijn goede,  

bindende afspraken met de vervoerders noodzakelijk. De invoering van de OV-chipkaart vormt hiervoor 

een goede basis. 

Van belang in de nieuwe concessie is daarnaast de noodzaak om meer reizigers te verleiden het open-

baar vervoer te gebruiken. BRU en de vervoerders moeten bindende afspraken maken over tarieven, 

abonnementen en marketing, zodat de keuzereiziger (of zijn werkgever) vaker kiest voor openbaar 

vervoer. Tot slot zal BRU eisen stellen aan de inzet van schone bussen. Voor de concessie vanaf  

december 2013 zullen de nieuwe bussen moeten voldoen aan de Euro VI-norm. Deze is vanaf 1 januari 

2014 verplicht. Als gemeenten een lagere uitstoot willen dan deze norm, om een leefbaarheidsknelpunt  

op te lossen, dan moeten daarover aanvullende afspraken worden gemaakt.

BRU ambieert een bijdrage te leveren aan een lagere CO2-uitstoot. Dat kan door het brandstofverbruik van 

de bussen te verlagen en brandstoffen te gebruiken met het beste rendement. Dit is een belangrijk punt 

voor de nieuwe Regioconcessie. De trams leveren deze bijdrage al: ze maken gebruik van groene stroom.  

De reiziger wil snel en betrouwbaar openbaar vervoer. De kwaliteit van de infrastructuur verdient daarbij 

aandacht. Goede kwaliteit leidt namelijk tot betere doorstroming. Maar het vergt ook een juiste organisa-

torische benadering, waarbij de rollen en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen helder zijn 

gedefinieerd. Als de basis op orde is (goede reisinformatie en organisatie, betrouwbaar en snel openbaar 

vervoer), kan de aandacht worden gericht op het aantrekken van meer reizigers, door de kwaliteit van het 

product en de beleving verder te verhogen. 

Om dit eindbeeld te realiseren is het volgende nodig:

• Meer aandacht voor verdergaande procesverbetering;

• Heldere taakafbakening tussen BRU en de vervoerders;  

• Gestructureerde samenwerking met de omgeving. 

Procesverbetering

BRU zal zich steeds verder ontwikkelen als professionele opdrachtgever en   

regisseur van het regionale openbaar vervoer, met een zakelijke en bedrijfsmatige 

werkwijze.

 

BRU heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Van concessieverlener is BRU steeds meer opdracht-

gever geworden. Dit is het gevolg van verdergaande juridisering van de aanbestedingen, landelijke 

ontwikkelingen rondom de rolverdeling en inzet van de vervoerders, en een andere risicoverdeling tussen 

overheden en vervoerders. 

De rol van BRU als opdrachtgever is belangrijker geworden. Dat betekent niet dat BRU als opdrachtgever 

alles zelf moet gaan doen. BRU zal veel meer werken in een rol van regisseur. Regie houden en voeren, 
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dat is belangrijk om tot de gewenste resultaten te komen. Het betekent dat extra inzet nodig is. Het is de 

bedoeling die zoveel mogelijk uit te besteden aan derden. BRU zal zich dus steeds meer ontwikkelen tot 

een professionele opdrachtgever. 

Die professionele opdrachtgever en regisseur van het regionale openbaar vervoer zorgt voor: 

• Een goede organisatie van de processen; 

• Een continu proces van monitoren, evalueren en bijsturen; 

• Een goed oog voor de belangen van de opdrachtnemer; 

• Verantwoording door de opdrachtnemer; 

• Verdeling van verantwoordelijkheden (de risico’s komen bij de partij die ze kan beïnvloeden); 

• Communicatie met de omgeving; 

• Een goede relatie met de wegbeheerders, met het oog op de kwaliteit van de OV-routes. 

De benadering is zakelijker en bedrijfsmatiger dan gebruikelijk is bij organisaties als BRU. De rollen van 

BRU moeten dus helder en concreet zijn. 

taakafbakening tussen vervoerder(s) en BRU

BRU zal steeds meer een regierol op zich nemen bij zaken die direct of indirect het 

openbaar vervoer raken (het tactisch niveau). De sturing op dit niveau krijgt meer 

aandacht. Goede communicatie en afstemming met de vervoerders is daarbij van 

groot belang.

Bij de start van de aanbesteding voor de nieuwe concessie is de volgende primaire taakverdeling 

vastgelegd:

• Strategisch niveau: BRU

• Tactisch niveau: BRU en vervoerder

• Operationeel niveau: vervoerder

Deze taakverdeling is goed, maar vraagt om meer invulling op het tactische niveau. BRU wil dan ook meer 

sturing gaan geven op dit tactische niveau. Gezien de ontwikkeling van de taakopvatting van de vervoer-

ders en de ambities van BRU voor de komende jaren, is die sturing nodig. 

OV-opdrachtgever, tactisch niveau 

BRU zal in toenemende mate een regierol op zich nemen voor zaken die direct of indirect het openbaar 

vervoer raken. Het gaat dan om zaken waarbij de vervoerders geen of te weinig toegevoegde waarde  

kunnen leveren. Ze raken direct de kosten en kwaliteit van het openbaar vervoer. Speerpunten zijn het 

vergroten van de snelheid en betrouwbaarheid, het verhogen van de kostendekkingsgraad, het aantrek-

ken van meer reizigers en het verbeteren van de kwaliteit van de stuurinformatie.

Dit betekent niet dat BRU alles zelf doet. Wel zal het meer een sturende en regisserende rol spelen. 

Extra energie voor deze sturing en regie is nodig om het gewenste effect – in het bijzonder de groei van 
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het OV-gebruik – te realiseren. Dit kan betekenen dat BRU andere marktpartijen dan de vervoerders gaat 

vragen om dit op specifieke onderdelen uit te werken. 

grenzeloze Openbaar vervoer informatie

Van dit laatste is het project GOVI (Grenze-

loze Openbaar Vervoer Informatie) een goed 

voorbeeld. De ontwikkeling van dynamische 

reisinformatie op de haltes kwam in de 

periode tot 2009 niet van de grond. Dit 

kwam door allerlei tegengestelde belangen. 

Vervolgens heeft een aantal overheden het 

initiatief genomen voor het project GOVI. 

Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot een 

grote stroomversnelling. De overheden 

hebben de vervoerders verplicht om mee te 

werken. Het resultaat: op een groot aantal 

haltes is nu dynamische reisinformatie 

beschikbaar.

Op tactisch niveau gaat BRU zich tot 2020 met name richten op de volgende zaken: 

• Vergroten van de snelheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer 

- Regie OV-routes (afspraken met wegbeheerders over verbetering van de doorstroming) 

- Groene golf-team (minder wachttijd voor bussen bij VRI’s)

• Verhogen van de kostendekkingsgraad

- Invoeren drielagenstructuur

• Samen met de vervoerders streven naar meer reizigers in het openbaar vervoer door: 

- Communiceerbaar openbaar vervoer 

- Reisinformatie 

- Imago-ontwikkeling 

- Tariefintegratie trein en regionaal openbaar vervoer 

- Stimuleren ketenmobiliteit (figuur 4.1)

• Verbeteren van de kwaliteit van de stuurinformatie

- Datamanagement 

- Onderzoek

Op tactisch niveau zijn de taken van de vervoerder:

• Opzetten van het jaarlijks vervoerplan en (zo effectief mogelijke) dienstregelingen. BRU stelt daarvoor, 

op strategisch niveau, de uitgangspunten op. 
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• Verbeteren van de beleving van het OV-product vanuit de rol als gastheer.

• Mogelijk maken van de optimale uitvoering van de dienstregeling, door afstemming met de  

wegbeheerders.  

• Signaleren van ontwikkelingen die zich ‘op straat’ voordoen.

• Werven van nieuwe klanten door gerichte acties.

  

De kwaliteit van het OV-product ligt grotendeels in de invloedsfeer van de vervoerder. Het is van belang 

dat BRU juist op dit punt goede communicatie en afstemming nastreeft met die vervoerder, zodat goede 

en controleerbare afspraken zijn te maken. Het gaat dan vooral om operationele kwesties, zoals schone 

bussen, vriendelijke en servicegerichte chauffeurs, goed rijgedrag en goed functionerende informatiesys-

temen. Het uitgangspunt voor de taakverdeling is dat de risico’s liggen bij de partij die ze kan beïnvloeden. 

Zo is het mogelijk om op die risico’s te sturen.

Gestructureerde samenwerking met de omgeving

BRU gaat tot 2020 veel aandacht besteden aan goede afstemming en samen-

werking met andere partijen, zoals wegbeheerders, andere OV-autoriteiten en NS. 

De ambitie is om het voor- en natransport beter op het openbaar vervoer te laten 

aansluiten. Op lange termijn streeft BRU ook naar verregaande samenwerking met 

de andere concessieverleners en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In een complexe arena als die van het regionale openbaar vervoer is een goede afstemming met de 

omgeving belangrijk. Kernpunten voor de periode tot 2020 zijn:

• BRU gaat als regisseur van het regionale openbaar vervoer gestructureerd samenwerken met de 

omgeving. Hierbij komt BRU tot werkwijzen die leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van het open-

baar vervoer, en tot kostenbesparing. Hiervoor gaat BRU in 2012 samen met de omgevingspartijen –  

zoals wegbeheerders, reizigers (onder andere via ROCOV), werkgevers, Prorail, NS en andere OV- 

autoriteiten – een plan en werkwijze vaststellen.   

• De doorstroomsnelheid en de kwaliteit van OV-routes is een cruciaal thema bij de samenwerking  

met de wegbeheerders. BRU wil over die samenwerking afspraken maken en deze vastleggen in 

overeenkomsten. 

• Samenwerking met de andere OV-autoriteiten en NS is belangrijk. De samenwerking zal tot een geïnte-

greerd product moeten leiden. Als reizigers de trein van NS nemen of bussen van andere overheden, 

mogen ze geen barrières ervaren. Het OV-systeem moet soepel zijn. Ook qua kosten zijn voordelen  

te behalen, door de verschillende systemen optimaal te gebruiken en op elkaar af te stemmen. 

• De ambitie is om de gehele keten (in het bijzonder voor- en natransport) beter op het OV te laten 

aansluiten. Dit spoort met de visie van BRU, waarin knooppuntontwikkeling de basis is voor verdere 

ontwikkeling van het OV-netwerk. BRU stelt hiervoor in 2012 een plan van aanpak op.
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figuur 4.1: Bij het ontwikkelen van het OV systeem moet de gehele keten van woon naar werkgebied beschouwd 

worden (Bron: Goudappel Coffeng)

• Het is belangrijk om reizigerswensen te kennen. Daarvoor is samenwerking nodig met consumenten-

platform ROCOV en organisaties als de ANWB. 

• Inzet van BRU is om flankerend beleid, zoals ruimtelijke ontwikkeling, wonen en economie, maximaal te 

laten aansluiten op het openbaar vervoer. BRU gaat daarvoor de ontwikkeling van dit beleid volgen en 

levert inbreng in die ontwikkelingen vanuit het perspectief van de ontwikkeling en exploitatie van het 

openbaar vervoer.

Periode tot 2040 

Bovengenoemde maatregelen moeten in 2020 optimaal werken. Na 2020 zal BRU actief inspelen op 

nieuwe ontwikkelingen, respectievelijk voor de periode tot 2028 en uiteindelijk tot 2040.  

Op lange termijn streeft BRU ook naar verregaande samenwerking met de andere concessieverleners 

(stadsregio’s en provincies) en met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zodoende is het mogelijk 

om de verschillende netwerken integraal te bekijken en goed op elkaar te laten aansluiten. De integrale 

afstemming kan leiden tot een nog efficiënter openbaar vervoer in (en dus ook buiten) de regio.  

Rollen van BRU ten aanzien van het tramsysteem

BRU is eigenaar en tactisch beheerder van het tramsysteem in de regio Utrecht 

(trams, baan, haltes en remise). Deze rol als tactisch beheerder wordt voor de 

periode na 2020 geëvalueerd in 2018.

Sinds december 2010 is BRU eigenaar van de infrastructuur voor de SUNIJ-lijn. BRU is dus infrastructuur-

beheerder en daarmee verantwoordelijk voor de integrale veiligheid van het tramsysteem en het beheer 

en onderhoud. BRU moet ervoor zorgen dat de infrastructuur voor het openbaar vervoer per tram  

beschikbaar is en dat deze voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen. Deze zelfstandige rol, die  

niet is gekoppeld aan de rol als OV-concessieverlener, is door het Rijk expliciet bij BRU gelegd. 
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De rol van eigenaar van de trams en de remise is een onderdeel van de wettelijke taak van BRU als 

concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer. De levensduur van de trams en de remise (30 tot 

50 jaar) is veel langer dan de maximale concessieduur (8 tot 10 jaar). BRU heeft deze zaken zelf in eigen-

dom genomen en verhuurt ze aan de vervoerder. Als ze eigendom zouden zijn van die vervoerder, dan zou 

deze een aanzienlijk risico lopen ten aanzien van de restantboekwaarden na afloop van een concessie. 

Daarnaast zijn een remise en trams specifieke activa die een directe relatie hebben met de infrastructuur. 

Zo moet een remise een directe aansluiting hebben op de trambaan en moeten de trams goed op de baan 

kunnen rijden (figuur 4.2). 

Als remise en trams eigendom zouden zijn van een vervoerder, dan zou deze een voorsprong hebben op 

andere aanbieders. Daarmee ontbreekt het level playing field. In zo’n situatie kunnen andere vervoerders 

feitelijk niet meedingen bij een aanbesteding en wordt de marktwerking ernstig gehinderd. Dit heeft 

aanzienlijke negatieve financiële gevolgen voor BRU.

BRU is op strategisch niveau verantwoordelijk voor het Tramsysteem in de regio Utrecht. Op het gebied 

van beheer en onderhoud ligt de aansturing op tactisch niveau nu bij BRU. Hiervoor heeft het AB BRU in 

december 2010 gekozen omdat door achterstallig onderhoud op de SUNIJ-lijn een inhaalslag noodzakelijk 

is. BRU zal ook voor de uitbreiding van het tramsysteem naar de Uithof verantwoordelijk zijn voor het 

tactisch beheer. 

Alle operationele beheeractiviteiten besteedt BRU uit aan marktpartijen. Het gaat dan onder andere om 

onderhoud aan de trams en de baan en het schoonmaken van trams en haltes. Deze partijen zorgen voor 

de dagelijkse uitvoering van beheer en onderhoud van het tramsysteem. BRU stuurt deze partijen aan op 

basis van output. De te leveren prestaties zijn vastgelegd in overeenkomsten.

Op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen zal BRU in het kader van de toekomstige 

aanbesteding van de OV-concessie bezien of de tactische verantwoordelijkheid voor het tramsysteem bij 

BRU blijft liggen. Daartoe zal BRU in 2018 een evaluatie uitvoeren.
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figuur 4.2: SUNIJ-lijn, halte IJsselstein Binnenstad.
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B lO K  5 :  wa n n e e R ?

Uitvoeringsagenda

De uitvoeringsagenda van de OV-visie is uitgewerkt in zeven pijlers, met voor  

elke pijler helder omschreven ambities voor vijf perioden, van nu tot 2040.

In dit blok staan de conclusies op een rij. Blok 5 beschrijft hoe BRU uitvoering wil geven aan de visie die in 

de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet. De financiële haalbaarheid van deze plannen is een belangrijk 

onderdeel van de uitvoeringsagenda. 

Het OV-Ambitiedocument stelt de keuzereiziger en de concurrentiekracht van het OV-systeem centraal. 

Randstadspoor en tram zijn de dragers van dat systeem. Om die koers gestalte te geven, is de ambitie 

uitgewerkt in zeven pijlers:

1. (Klant)wensen en ambities

2. Netwerkopbouw: analyse en ontwerp van een samenhangend OV-netwerk

3. Infrastructurele maatregelen: voorgenomen investeringen en exploitatie 

4. Materieel: verband met Integraal Programma van Eisen (IPvE)

5. Ruimtelijke ontwikkeling, knooppuntontwikkeling, P+R

6. (Interne) organisatie, wegbeheer en financiering

7. Raakvlakken tussen het Rijk en andere overheden

financiële haalbaarheid

In welke mate draagt een bepaalde maatregel bij aan de ontwikkeling van een 

kostenefficiënt OV-systeem? Dat wordt de belangrijkste factor voor de verdeling  

van financiële middelen voor de komende periode.

De OV-maatregelen tot 2020 in de uitvoeringsagenda zijn niet nieuw. Ze staan al in bestaande program-

ma’s: de concessie, het VERDER-pakket, de RUVV-maatregelen, de Uithoflijn, het jaarlijkse vervoerplan, en 

het afsprakenkader dat met wegbeheerders wordt gemaakt over doorstromingsmaatregelen. Op basis 

van de analyses in de OV-visie zijn deze maatregelen wel kritisch tegen het licht gehouden. De belangrijk-

ste factor voor de verdeling van financiële middelen voor de komende periode is de vraag: in welke mate 

draagt een bepaalde maatregel bij aan de ontwikkeling van een kostenefficiënt OV-systeem?

Voor de jaarlijkse kosten van dat systeem zal BRU in het kader van de OV-visie een meerjarenraming 

maken (inclusief de Uithoflijn). De bedoeling is om de exploitatiekosten en -opbrengsten per jaar in beeld 

te brengen, inclusief de kosten voor beheer en onderhoud van tramlijnen. 
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Pijler 1: (Klant)wensen en ambities

Tot 2020 komt BRU vooral tegemoet aan de klantwens naar snel, betrouwbaar en 

hoogfrequent openbaar vervoer. Op de langere termijn gaat de aandacht steeds 

meer uit naar de ‘satisfiers’: uitstraling, communicatie, comfort.

Klantwensen

Snelheid en gemak belangrijke concurrentiefactoren tot 2020; daarna meer inzet op ‘satisfiers’

Volgens onderzoek van Van Hagen (2003, 2004) bestaat er een zekere hiërarchische gelaagdheid in 

het belang dat reizigers aan de diverse kwaliteitsaspecten hechten. Betrouwbaarheid en veiligheid 

zijn voor de reiziger randvoorwaarden die op orde moeten zijn, wil hij gebruik van openbaar vervoer 

overwegen. Snelheid en gemak zijn de belangrijkste productkenmerken die de reiziger betrekt bij zijn 

overwegingen. Ze moeten dus voldoende concurrerend zijn met alternatieven. Als de gewekte ver-

wachtingen op het gebied van gemak of snelheid niet worden waargemaakt, ervaart de reiziger dat  

als een dissatisfier. Het gaat hierbij niet om reële prestaties gemeten in tijd of geld, maar om de  

tijdsduur en kosten zoals de reiziger die ervaart.

Verder wijst Van Hagen op de verschillen in beleving bij verplaatsingsmotieven, zie figuur 5.1. Bij de 

meer noodzakelijke vormen van mobiliteit is vooral gemak, snelheid en betrouwbaarheid van belang (de 

oranje cirkel met ‘mustvervoer’, bijvoorbeeld van en naar het werk), terwijl bij ‘lustvervoer’ meer waarde 

wordt gehecht aan zaken zoals comfort en beleving (de groene cirkel, bijvoorbeeld vrijetijdstripjes).

figuur 5.1: De klantwensenpiramide, Bron: Van Hagen (2003), Van Hagen en Peek (2004).
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Emotie en comfort zijn niet alleen een extra stimulans, ze beïnvloeden ook de gepercipieerde reistijd. 

Dit zijn satisfiers: leuke extra’s die het reizen extra plezierig kunnen maken. Ze vergroten de individuele 

waarde van het openbaar vervoer. Hun afwezigheid is geen directe reden om het openbaar vervoer 

niet te gebruiken, maar hun aanwezigheid kan wel een stimulans zijn om dat wel te doen. Een belang-

rijke aanvulling door Van Hagen en Peek (2004) is dat emotie en comfort ook de gepercipieerde reistijd 

en value-for-money beïnvloeden. Het veraangenamen van de reis bekort in de beleving van de reiziger 

de duur van de reis. In die zin hebben emotie en comfort ook impact op de kwaliteitsaspecten ‘lager’ 

in de piramide.

Een uitdaging bij het veraangenamen van de reis is wel dat verschillende reizigers verschillende  

eisen stellen. Zo zal een reiziger die graag wil studeren in de trein de reis als korter ervaren als hij  

zich inderdaad goed op zijn werk kan concentreren. Tegelijkertijd zullen kinderen die zich in een stilte-

coupé vervelen en daar voortdurend stil moeten zijn, de reis als veel langer ervaren.

Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

 

Klantwensen zijn weer te geven in een piramide à la Maslov. De ontwikkelingen in het OV-systeem tot 

2020 zijn gericht op de onderste helft van de piramide: snel, betrouwbaar en hoogfrequent openbaar 

vervoer. Op de langere termijn, als de basis van de piramide op orde is, zal BRU steeds meer aandacht 

moeten besteden aan de bovenkant van de piramide, de ‘satisfiers’.

Voorbeelden van deze ‘satisfiers’ zijn:

• Werken met rustgevende kleuren en/of rustgevende geuren in de voertuigen;

• Een strakke, pakkende uitstraling van de voertuigen en haltes/knooppunten;

• Informatie verschaffen op de juiste plekken en momenten (dus vooral bij het uitstappen van voertuigen 

en in de voertuigen);

• De haltes en knooppunten van het dragend netwerk comfortabeler maken (warm, winddicht, met goede 

parkeervoorzieningen, voorzien van een koffiecorner, en dergelijke): minder haltes met meer kwaliteit.

financiële haalbaarheid

Om de opbrengsten van het OV-systeem te verhogen is het van groot belang het OV-beleid meer te richten 

op klantwensen en dus op ‘satisfiers’. BRU wil reizigers aan zich binden. De ambitie is om mensen die veel 

gebruik maken van het openbaar vervoer abonnementen te verkopen, zodat het vanzelfsprekender wordt 

om openbaar vervoer te gebruiken. Deze ambitie kan pas echt van de grond komen als de gehele piramide 

van klantwensen is ingevuld. Die extra kwaliteit vergt echter ook extra middelen. BRU moet dus voor de 

‘satisfiers’ de kosten en baten tegen elkaar afwegen. De kosteneffectiviteit is daarbij leidend.
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Pijler 2: netwerkopbouw: analyse en ontwerp van een samenhangend OV-netwerk

Stapsgewijs zal het OV-netwerk in de regio worden vormgegeven conform de  

drielagenstructuur. De financiële haalbaarheid daarvan is gedekt. Het impliceert 

dat investeringen in nieuwe tangenten of in het servicenet allereerst moeten  

worden gedekt uit een efficiënter gebruik van middelen elders in het netwerk.
 

In Blok 2 is uitgelegd hoe het OV-netwerk er op termijn zal uitzien: een drielagenstructuur. Een netwerk in 

die vorm is uiteraard niet van de ene op de andere dag een feit. In verschillende perioden zullen projecten 

worden uitgevoerd om het zo ver te brengen. Op de laatste pagina’s van dit document is een uitvoerings-

agenda opgenomen; daarin zijn deze projecten aangegeven. 

Pijler 3: Infrastructurele maatregelen: voorgenomen investeringen en exploitatie

Wil het voorgestelde OV-netwerk goed functioneren, dan moet tot 2040 veel  

worden geïnvesteerd in de infrastructuur, binnen het beschikbare budget.  

Tot 2020 zijn daarvoor herprioriteringen nodig. Tussen 2020 en 2040 zal het  

tramnetwerk verder worden uitgebreid.

De basis moet op orde zijn, voordat het netwerk kan functioneren zoals gewenst. Het komt erop neer dat 

veel (nieuwe) infrastructuur moet worden aangelegd. Randvoorwaarde daarbij is het beschikbare budget. 

In deze pijler ligt de focus dan ook op de investeringen in de infrastructuur.

Periode tot 2020

BRU stelt een herprioritering van geplande OV-investeringen voor, om drie redenen:

1. Het is noodzakelijk om meer middelen te reserveren voor de Uithoflijn, omdat het investeringsbedrag 

niet lager kan worden gebracht dan € 321 miljoen;

2. BRU moet bezuinigen op uitgaven voor infrastructurele projecten;

3. Voor een aantal geplande OV-projecten zijn de mogelijkheden beperkt om grootschalig te investeren, 

terwijl quick wins van enkele miljoenen euro’s de doorstroming op deze assen juist flink kunnen  

verbeteren. 

De volgende OV-projecten krijgen met het oog op een efficiënter OV-systeem de hoogste prioriteit:

• de Uithoflijn, inclusief de toeleidende routes naar de OV-Terminal en aanpassingen aan busroutes rond 

station Vaartsche Rijn (Venuslaan-Vondellaan);

• de Zuidradiaal, inclusief de tunnels op het 5 Meiplein en Anne Frankplein;

• de OV-as naar Zuilen en Overvecht; 

• de stedelijke tangent noord en zuid, infrastructurele aanpassingen;

• de Westtangent, eerste en tweede fase;

• de Oosttangent, infrastructurele aanpassingen.
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Daarnaast heeft BRU via het RUVV jaarlijks investeringen beschikbaar ter bevordering van ketenmobiliteit 

rondom het OV-systeem. Hieronder vallen maatregelen als halteoptimalisatie, DRIS, fietsstallingen, 

P+R-voorzieningen en dergelijke.

Periode tot 2040

Als het omvangrijke pakket van (H)OV-maatregelen, inclusief de tram, is gerealiseerd, zal een groot deel 

van het OV-netwerk infrastructureel zijn ontwikkeld. Infrastructurele wijzigingen (en investeringen) zullen 

dus samenhangen met een systeemsprong op de bestaande assen:

• De uitbouw van het tramnetwerk, inclusief de benodigde businvesteringen, om de aangepaste  

lijnvoering mogelijk te maken;

• De versterking van tangentlijnen (grootschalige investeringen in het oplossen van kruisingen met 

hoofdwegen, knooppuntontwikkeling) die moeten leiden tot een versnelling en een korte lijnvoering, 

misschien zelfs een systeemsprong naar tram;

• De uitbouw van de OV-infrastructuur binnen en van/naar de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (vooral 

de A12-zone).

financiële haalbaarheid

Enerzijds kijkt deze OV-visie tot (ver) na het jaar 2020, anderzijds vloeit de Visie voort uit eerder genomen 

besluiten. In het algemeen zijn de infrastructurele maatregelen tot 2020 gedekt. Dit zijn de prioritaire 

maatregelen om knelpunten in het OV-systeem op te lossen. Met andere woorden: de beperkte mogelijk-

heden voor BRU om te investeren in infrastructuur worden tot 2020 grotendeels benut door maatregelen 

die een efficiëntere exploitatie opleveren. Voor de langere termijn loopt op dit moment het regionale 

openbaar vervoer onderzoek in het kader van het MIRT. Daarmee bestaat zicht op financiering van  

investeringen in OV-infrastructuur na 2020. Voor de koppeling van de Uithoflijn met de SUNIJ-lijn, en de 

daarbij behorende ombouw van de SUNIJ naar lagevloer materieel, is nog geen dekking in de begroting. 

Deze systeemintegratie is wel uitgangspunt in deze OV-visie en in het eerder vastgestelde IPvE voor de 

periode tot 2020. BRU gaat aan de slag om deze keuze binnen de meerjarenbegroting BDU te verankeren.  

BRU constateert dat bovenstaande investeringen, gevoegd bij de jaartallen start/realisatie (zie de  

uitvoeringsagenda), kunnen leiden tot kasritmeproblemen in de begroting. Vooral in de jaren tot 2015 

kunnen flinke gaten in de begroting ontstaan. Het probleem doet zich echter alleen voor als de regio met 

alle projecten echt tempo maakt. De ervaring leert dit niet altijd zo is omdat de wegbeheerder andere  

priori-teiten stelt dan de OV-autoriteit. Daarnaast kan BRU, in overleg met de gemeenten die de projecten 

uitvoeren, afspraken maken over het kasritme of tijdelijk zelf middelen voorfinancieren. BRU stelt daarom 

voor om voorlopig vast te houden aan de jaartallen in de uitvoeringsagenda. Mochten er in de toekomst 

problemen ontstaan met het kasritme op basis van af te geven beschikkingen, dan zal BRU moeten 

herprioriteren.
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Pijler 4: Materieel

Materieel moet betrouwbaar, comfortabel en snel zijn, maar ook niet te duur in 

exploitatie en zo min mogelijk schadelijk voor het milieu. Bij milieu gaat het zowel 

om het aspect duurzaamheid in het algemeen (macro) als de leefbaarheid van de 

directe leefomgeving (micro). De keuze van het materieel staat verder in het teken 

van de drielagenstructuur van het OV-netwerk: schone bussen, lagevloertrams.

Duurzaamheid en leefbaarheid

Het regionale OV-systeem heeft een belangrijke impact op het milieu. Gebruik van een efficiënt collectief 

vervoerssysteem is minder belastend voor de omgeving dan massaal gebruik van individuele gemotori-

seerde vervoerswijzen. Tegelijkertijd is het collectieve OV-systeem ook belastend voor de omgeving: echt 

schoon openbaar vervoer bestaat immers niet. 

BRU wil met de ontwikkeling van het OV-systeem bijdragen aan een beter milieu, waarbij de volgende 

twee componenten van belang zijn: 

• Duurzaamheid

 Het OV-systeem moet zo weinig mogelijk energie en grondstoffen gebruiken, zodat zijn ecologische 

voetafdruk zo klein mogelijk is. BRU moet hierbij handelen in overeenstemming met nationale en 

internationale verdragen. Doelstelling: tot 2020 10% minder CO2-uitstoot.

• leefbaarheid 

 De schadelijke uitstoot en geluidsoverlast van het OV-systeem moet omlaag, zodat het openbaar 

vervoer een bijdrage levert aan de oplossing van leefbaarheidsknelpunten in verstedelijkte gebieden. 

Deze knelpunten komen voort uit steeds strengere nationale en Europese eisen. Dat betekent: inzet van 

voertuigen met een lagere schadelijke uitstoot (diverse soorten fijnstof en stikstof), en lagere geluids-

emissie op bepaalde corridors. 

Het openbaar vervoer zal de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoel-

stellingen. Dat is het gevolg van de groei van het systeem in de regio (ten koste van individueel auto-

gebruik) en van de toenemende efficiency van het systeem (hogere bezettingsgraad per voertuig, strekken 

van routes, nemen van doorstromingsmaatregelen). De bijdrage aan duurzaamheid kan nog worden 

versterkt door aanvullende maatregelen, zoals trams laten rijden op groene energie, bussen laten rijden 

volgens ‘het nieuwe rijden’, en de inzet van energiezuinige aandrijftechnieken voor nieuw busmaterieel. 

Het kan ook door aanverwante maatregelen, zoals plaatsing van zonnepanelen op perronkappen voor het 

energiegebruik van stations (dat gebeurt al op de nieuwe stations Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist), 

of hergebruik van water om voertuigen te wassen.

Het openbaar vervoer zal de komende jaren ook een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheids-

opgave in het stedelijk gebied. De regio kiest er ook hier voor om het OV-systeem te laten groeien (ten 
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koste van individueel autogebruik) en het efficiënter te maken (hogere bezettingsgraad per voertuig, 

strekken van routes, nemen van doorstromingsmaatregelen). Ook de keuze om het tramsysteem in de 

regio uit te breiden draagt sterk bij aan het oplossen van lokale leefbaarheidsknelpunten. 

Periode tot 2014: Bussen

Zeker tot 2020 zal het busvervoer het leeuwendeel van het regionale vervoer blijven verzorgen, juist ook 

op belangrijke corridors met leefbaarheidsproblemen. Verbetering van de leefbaarheid moet hier dus 

komen van een plaatselijk lagere uitstoot van die bussen. Een grote rol spelen daarbij de emissie-eisen in 

de nieuwe concessie. Nieuwe bussen zullen de GVU-bussen vervangen. BRU gaat in de nieuwe concessie 

eisen dat al deze nieuwe bussen moeten voldoen aan de hoogste norm (Euro VI). Deze is vanaf 1 januari 

2014 ook verplicht in de EU. Zodoende kan de regio een forse verbetering van de leefbaarheid realiseren: 

77% minder uitstoot van stikstof en 66% minder uitstoot van fijnstof (zie figuur 5.2). Ter aanvulling zijn 

extra maatregelen mogelijk door hogere aanvullende eisen te stellen aan de emissies van het wagenpark, 

bijvoorbeeld op het gebied van:

• aandrijftechniek, 

• stop-go (de motor stopt bij stationair draaien), 

• toepassen van ‘het nieuwe rijden’

• terugwinning remenergie

• onderhoudsprotocollen

• brandstofwinning- en samenstelling

Als gemeenten een lagere uitstoot willen dan de EURO VI-norm, dan zijn aanvullende afspraken tussen die 

gemeenten en BRU nodig. Die afspraken kunnen dan bijvoorbeeld op bovenstaande eisen ingaan.

 

figuur 5.2: Emissies per Euroklasse (bron: DAF Trucks N.V.).                                     
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In detail: belangrijke keuzes rond busmaterieel tot 2014

• Duurzaamheid en leefbaarheid kunnen leiden tot tegenstrijdige eisen. Zo zorgen bijvoorbeeld 

roetfilters in het algemeen voor lokaal minder uitstoot, maar ook voor een hoger brandstofgebruik 

en daarmee voor een lagere bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De regio legt hierbij de 

hoogste prioriteit bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstelling. 

• Hogere eisen aan leefbaarheid en duurzaamheid brengen hogere kosten met zich mee in aanschaf, 

onderhoud en/of gebruik (life cycle costs). Een hogere kostprijs betekent daarmee direct minder 

OV-aanbod in de regio en/of hogere tarieven, tenzij hiervoor aanvullende financiering beschikbaar 

komt. Hogere kosten gaan ten koste van het OV-gebruik. Specifiek voor OV-leefbaarheid is momen-

teel alleen een rijkssubsidie van € 2,4 miljoen beschikbaar als bijdrage aan schone bussen.

• De bustechniek moet beschikbaar en volledig toepasbaar zijn in de stadsregio. Anders is het niet 

realistisch om de normen in de concessie hierop te baseren. Voorbeelden hiervan zijn experimentele 

aandrijftechnieken die nog niet in serieproductie zijn (zoals waterstof), aandrijvingen die onvol- 

doende vermogen leveren voor (dubbel)geleed materieel, of aandrijvingen die infrastructurele 

voorzieningen vergen die in de regio niet beschikbaar zijn of komen (zoals trolley-bovenleiding, 

gas- en waterstofvulpunt bij de stadsbusgarage).

• Als aanvullende normen worden gesteld om lokale leefbaarheidsknelpunten op te lossen, is BRU  

van mening dat die normen onderdeel moeten zijn van een breder maatregelenpakket en een 

gezamenlijke inspanningsverplichting. Afhankelijk van de busintensiteiten en samenstelling van de 

bustypen op een maatgevend wegvak, kunnen extra wensen of eisen aan de emissies en geluids-

belasting worden opgenomen. Deze eisen komen bovenop de wettelijke verplichting bij de aanschaf 

van nieuwe voertuigen. Wel zijn dan aanvullende lokale maatregelen nodig, bijvoorbeeld verminde-

ring van overig gemotoriseerd verkeer, emissie-eisen aan dat overige verkeer, verbetering van  

de doorstroming op wegvakken, inrichting van een weg in relatie tot de omliggende functies en 

dergelijke. Zo is te voorkomen dat een lokaal knelpunt een regiobrede oplossing voor het gehele 

buswagenpark vergt. 

• In het nieuwe Programma van Eisen zal BRU uitstooteisen en eventueel aanvullende normen en 

ambities opnemen, maar geen techniek voorschrijven. Daardoor is het aan de markt om voor het 

benodigde buswagenpark tot de optimale uitwerking te komen. De rijkssubsidie voor schone bussen 

wordt ingezet voor ingediende maatregelen die bijdragen aan het terugdringen van leefbaarheids-

knelpunten in de stad Utrecht. Marktpartijen kunnen hiervoor voorstellen doen. BRU gaat de doel-

stellingen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid concretiseren in een plan waarin de 

verschillende aspecten worden uitgewerkt in meetbare streefwaarden. Uitgangspunt is dat BRU 

gebruik maakt van beschikbare en bewezen technieken, aansluitend bij Europese normen.   

Periode tot 2020: lagevloertram

Op de middellange termijn gaat BRU de Uithoflijn aanleggen. Deze tram kan de grote hoeveelheden 

regionale en nationale reizigers vanaf Utrecht Centraal adequaat naar de Uithof vervoeren. Op deze 

corridor zullen hierdoor veel minder bussen nodig zijn. Ook streeft BRU ernaar om in deze periode lijnen 

samen te voegen of te laten aantakken op ‘dikkere’ lijnen. Het is niet waarschijnlijk dat door deze keuzes 

de totale hoeveelheid bussen op drukke corridors afneemt, in ieder geval niet in de spits. Een samen-
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gevoegde lijn bijvoorbeeld moet namelijk in hogere frequenties gaan rijden om aan de vervoersvraag te 

voldoen. Wel kunnen lokaal meer of minder bussen op corridors gaan rijden.

In het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor het Tramsysteem regio Utrecht, vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur van BRU op 23 maart 2011, zijn alle eisen opgenomen voor de nieuwe trams. Aspecten 

die voor de reiziger van belang zijn (uitstraling, comfort, veiligheid en toegankelijkheid) zijn uitputtend als 

eis opgenomen in dat IPvE. Zo moet er een lagevloertram komen die goed inpasbaar is in de omgeving en 

die bovendien stil is. De aanschaf van nieuwe trams is als eerste aan de orde bij de Uithoflijn. Vervolgens 

zal BRU een besluit moeten nemen over de vervanging van de trams voor de SUNIJ-lijn. Dit is belangrijk, 

omdat het vervoermodel uiteindelijk uitgaat van één tramlijn: van IJsselstein en Nieuwegein via Utrecht 

Centraal naar de Uithof. Deze lijn is vanuit de exploitatie gezien één geheel. Dat is allereerst gemakkelijk 

voor de reizigers die anders moeten overstappen. Het is ook noodzakelijk, omdat de OV-Terminal onvol-

doende ruimte biedt voor het keren van de trams uit Nieuwegein en IJsselstein en de trams van de Uithof. 

Vanwege de vervoerskundige koppeling is het uitgangspunt dat op de gehele lijn één type tram rijdt. Deze 

koppeling is afhankelijk van het verloop van de bouwactiviteiten in het stationsgebied. De verwachting is 

dat de koppeling in 2019 tot stand komt.

Naast de reguliere bussen voor het dragende netwerk zal BRU in deze periode ook kleinere bussen 

introduceren voor het servicenetwerk. 

Periode 2020-2040: Meer rails, minder rubber

In de periode 2020-2040 zullen meer drukke OV-corridors een tramverbinding krijgen, in navolging van de 

Uithoflijn. Hiervoor zijn in principe de standaard lagevloertrams in beeld, zoals beschreven in het IPvE. In 

de Visie Tramnetwerk 2025 zijn de regionale ambities voor een netwerk van tramverbindingen uiteengezet. 

Deze ambities blijven onverminderd actueel. Ze zullen de regionale inzet in het lopende MIRT-onderzoek 

kleuren. Afhankelijk van de beschikbare financiering zullen nieuwe lijnen aan het tramnetwerk worden 

toegevoegd. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk te kiezen voor materieel dat dezelfde specificaties 

heeft als het materieel dat dan al rijdt op de gekoppelde SUNIJ-Uithoflijn. Dit biedt voordelen qua  

uitwisselbaarheid van voertuigen en leidt bovendien tot een kostenbesparing.

Op het gebied van de bussen zijn geen grote veranderingen te verwachten in de reizigerswensen. Het doel 

is steeds om bij vervanging de laatste stand der techniek toe te passen. Naar verwachting zal er in 2020 

duidelijkheid zijn over alternatieven voor de nu bekende brandstoffen.

financiële haalbaarheid

BRU stelt in de nieuwe concessie hoge kwaliteitseisen op het gebied van de luchtkwaliteit, de uitstraling 

van voertuigen en reizigersinformatie. BRU zal daardoor de komende jaren meer geld besteden aan de 

uurprijs voor bussen. Dat heeft gevolgen voor de omvang van het OV-systeem, aangezien het budget voor 

de OV-exploitatie niet stijgt. Deze gevolgen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en betrokken bij de 

besparingsmaatregelen.

De ingebruikname van lagevloertrams op de Uithoflijn kan worden gedekt uit de exploitatie van deze lijn. 

De meerjarenraming voor de regionale OV-visie (inclusief de Uithoflijn) moet de financiële haalbaarheid 
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verder onderbouwen. Omdat de Uithoflijn in de visie wordt gekoppeld aan de SUNIJ-lijn, zal BRU in deze 

meerjarenraming ook moeten onderbouwen hoe de vervanging van de trams op de SUNIJ-lijn kan 

worden gedekt.

Pijler 5: Ruimtelijke ontwikkeling, knooppuntontwikkeling, P+R

Ook vanuit het perspectief van het openbaar vervoer is het wenselijk om vast te 

houden aan binnenstedelijk bouwen. Het kan bijdragen aan een beperking van de 

(vraag naar) mobiliteit en aan een gunstige exploitatie van het openbaar vervoer. 

Bij de ontwikkeling van uitleglocaties (Rijnenburg, Hoef en Haag, Odijk West) moet 

BRU intussen nauw betrokken blijven, teneinde deze locaties van meet af aan van 

openbaar vervoer te voorzien. Als verstedelijkingsstrategie verdient een keuze voor 

de ontwikkeling van knooppunten de voorkeur, met een duidelijke hiërarchie en 

een aansluitend programma en profilering.    

Binnenstedelijk bouwen en het dragende OV-netwerk

De belangrijkste ruimtelijke uitdaging voor de komende tijd is het faciliteren van de groei in de regio 

Utrecht, terwijl tegelijkertijd het bestaande stedelijk gebied zo compact mogelijk blijft. De regio Utrecht wil 

deze uitdaging aangaan. Veel woningbouw wordt binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. 

Uit vervoerskundig perspectief draagt binnenstedelijk bouwen bij aan beperking van de mobiliteit en een 

breder draagvlak voor openbaar vervoer. Deze motieven sluiten goed aan bij de keuze voor een vanzelf-

sprekend dragend OV-netwerk, dat de belangrijkste woon-werkrelaties in de regio bedient. Het dragende 

OV-netwerk ligt vooral in verstedelijkt gebied. Hier is het meeste draagvlak voor openbaar vervoer, hier  

zal ook de sterkste groei plaatsvinden van het aantal OV-reizigers10. Omgekeerd liggen geplande binnen-

stedelijke projecten vaak in het invloedsgebied van het dragende OV-netwerk. Zodoende krijgen de 

binnenstedelijke bouwlocaties een kwalitatief hoogwaardig OV-product. Dit werkt twee kanten op.  

Het dragende netwerk krijgt meer draagvlak (ten gunste van kwaliteit en exploitatie), omdat zich vlakbij 

belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen voordoen.

Uiteindelijk is de uitvoering van de binnenstedelijke opgave maatwerk per gemeente en per project.  

Veel binnenstedelijke projecten zijn momenteel in financieel lastig vaarwater geraakt. Vanuit de invalshoek 

van het openbaar vervoer is het echter wenselijk om onverminderd aan de binnenstedelijke opgave vast te 

houden.

OV-ontsluiting van uitleglocaties

In de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht is nog ruimte gelaten voor nieuwe uitleglocaties. In het Regio- 

document BRU11 zijn deze locaties verder gespecificeerd. Ontsluiting per openbaar vervoer is hier een 

10  Hoe groeit regionaal OV, KIM, 2011.

11  Concept Regiodocument PRS, BRU, 2011.
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aandachtspunt. Momenteel liggen de locaties namelijk vaak niet binnen het invloedsgebied van het 

dragende OV-netwerk. Het is dan ook belangrijk dat de samenwerkende gemeenten de ontwikkeling van 

bijvoorbeeld Rijnenburg, Hoef en Haag en Odijk West goed blijven volgen. Om de uitleglocaties toch vanaf 

de eerste oplevering te bedienen met openbaar vervoer, kan een OV-groeimodel worden toegepast. 

Zodoende is er voor de bewoners vanaf de eerste oplevering openbaar vervoer beschikbaar, terwijl de 

kostenefficiëntie blijft gewaarborgd. De nieuwbouwlocaties zullen vaak niet binnen twee jaar worden 

ontwikkeld. Ze groeien langzaam, en het openbaar vervoer kan hierbij meegroeien.

Knooppuntontwikkeling en het dragende OV-netwerk

BRU zet in op de versterking van ruimtelijke ontwikkeling nabij knooppunten in het dragende OV-netwerk. 

In deze strategie speelt de hiërarchie en typologie van knooppunten een belangrijke rol. In de regio 

Utrecht wordt de volgende indeling aangehouden:

Met de ontwikkeling van het dragend OV-netwerk zullen sommige parallelle lijnen worden vervangen en 

ontsluitende lijnen worden aangetakt. Door deze ontwikkelingen wordt de betekenis van knooppunten 

groter. Ook zullen nieuwe knooppunten kunnen ontstaan. 

Uit de analyse van de knooppunten blijkt dat sommige knopen nu uitstekend bereikbaar zijn. Hun potentie 

is echter onderbenut. Voor deze plekken zou het de moeite lonen om onderzoek te doen naar een ruimer 

programma en naar een goede mix tussen wonen, werken en de aanwezigheid van voorzieningen. Voor 

andere knooppunten is de zogenoemde plaatswaarde juist groter dan de knoopwaarde. Hier zou meer 

infrastructuur of OV-aanbod kunnen worden toegevoegd. Door knooppunten op deze manier te benade-

ren, worden de potenties ervan optimaal benut. De ruimtelijke ontwikkeling en het openbaar vervoer 

worden bovendien integraal benaderd. 

financiële haalbaarheid

BRU betaalt mee aan knooppuntenbeleid door investeringen in het OV-systeem. Door OV-lijnen te laten 

rijden tussen knooppunten, verhoogt BRU de knoopwaarde van knooppunten. Gemeenten staan vervol-

gens aan de lat om de plaatswaarde te verhogen. Ketenvoorzieningen zijn van het grootste belang voor 

succesvolle knooppuntontwikkeling. Gemeenten zullen daarom overgebleven investeringsmiddelen, 

bijvoorbeeld lokaal maatwerk, hiervoor maximaal moeten inzetten. 

 

Schaalniveau Knooppunten

Internationaal Utrecht Centraal

Randstedelijk Leidsche Rijn Centrum, De Uithof en Westraven (= A12-zone voor lange termijn)

Regionaal Onder andere Randstadspoorstations

Lokaal Overstappunten bus/tram
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Parkeren en stallen

Om het OV-systeem goed te ontwikkelen wil BRU samen met de gemeenten werken aan optimale 

ketenmobiliteit tussen dragende OV-lijnen en individuele vormen van vervoer. Vooral op knooppunten 

moeten fietsers en automobilisten een vanzelfsprekende overstap kunnen maken op het dragende 

OV-netwerk. Deze zogenoemde ketenmobiliteit vergt optimale ketenvoorzieningen: stallingsmogelijk-

heden voor fietsers en parkeerplaatsen voor automobilisten (bij ketenmobiliteit vaak P+R genoemd). 

Het opstellen van richtlijnen voor deze ketenvoorzieningen moet gemeenten helpen om de relatie 

tussen parkeren/stallen en openbaar vervoer beter vorm te geven rond knooppunten.

Bij de haltes van het dragende netwerk (bus en tram) moeten fietsenstallingen zijn die aansluiten op 

de vraag van de reiziger. Het is essentieel dat reizigers gemakkelijk en veilig hun fiets kunnen stallen 

alvorens ze verder reizen. Vanwege de grotere halteafstanden en de aantrekkelijkheid van het OV- 

product (een snelle verbinding) zullen veel reizigers met de fiets naar de halte komen. Ze zijn bereid  

om een grotere afstand te overbruggen en gebruiken daarvoor de fiets.

Ketenvoorzieningen in de regio werken verschillend. Fietsenstallingen rond NS-stations zijn bekend 

en populair bij gebruikers, zodanig zelfs dat rond sommige stations overlast ontstaat door overvloedig 

aanbod van fietsen. Hier ligt vooral een uitdaging om stallingplekken meer te spreiden over de regio, 

zodat fietsers op verschillende OV-knooppunten de overstap naar het openbaar vervoer kunnen maken 

en niet alleen één centraal gelegen knoop belasten. Fietsvoorzieningen bij haltes van het dragend 

netwerk moeten daarom de komende jaren sterk worden uitgebreid.

Voor parkeervoorzieningen voor auto’s rond OV-knooppunten is het beeld gedifferentieerder. Dat heeft 

op de eerste plaats te maken met de locatie en de prijs van de parkeerplekken. Gratis of goedkope 

parkeerplekken dichtbij het centrum van Utrecht zijn schaars en dus populair. Betaalde plekken in 

de regio worden nauwelijks gebruikt. Deze wetmatigheid geldt ook voor grote gebouwde P+R- 

voorzieningen, bijvoorbeeld rond NS-stations. Als parkeren gratis is, wordt de P+R-voorziening  

overwegend goed gebruikt. Dit verschijnsel is ook te zien op plekken die niet bedoeld zijn voor P+R-

gebruik. Deze ‘spontane’ P+R-plekken zijn voor de regionale bereikbaarheid een kans, maar voor de 

lokale openbare ruimte een bedreiging.

Hierbij is het te overwegen om de vervoerder niet alleen de opbrengstverantwoordelijkheid voor de 

P+R-kaartverkoop (OV-deel) mee te geven, maar ook specifieke marketingdoelstellingen (bijvoorbeeld 

taakstellend jaarlijks 5% meer P+R-gebruik op locatie x) en hier ook ee (gemeentelijk) marketingbudget 

aan te koppelen.

Voorbeelden van goed functionerende P+R-plekken in de regio:

•  Houten Castellum NS (voor reizigers uit bijvoorbeeld Schalkwijk die op deze plek de ketenoverstap 

auto-openbaar vervoer kunnen maken)

•  Driebergen-Zeist NS (voor reizigers uit onder andere de Heuvelrug)

•  Breukelen NS (voor reizigers uit de kernen rond Breukelen)



89

Voorbeelden van (te) goed functionerende spontane P+R-plekken:

•  IJsselstein Centrum

•  Winkelcentrum De Gaard, Utrecht

•  De Bilt, Utrechtseweg

Aandachtspunten bij P+R-beleid, uit te werken in regionale studie Ketenvoorzieningen:

•  In hoeverre is het verkeer te sturen met behulp van parkeerbeleid? Met parkeeraanbod of met prijs?

•  Wat zijn de kansen en mogelijkheden om door P+R het gebruik van openbaar vervoer te laten 

groeien? Welke eisen moeten er aan P+R worden gesteld?

•  Is uniformering van P+R-ketenvoorzieningen gewenst om te komen tot een vermarktbaar P+R-

 aanbod?

•  Zijn communicatie, promotie, bewegwijzering, opname in routeplanners, informatie op terreinen, 

logo’s

Pijler 6: (interne) organisatie, wegbeheer en financiering

BRU wil de eigen organisatie verder verbeteren om een goede basis te leggen  

voor de realisatie van de OV-visie. Verdergaande professionalisering van de  

eigen rollen, een heldere taakafbakening tussen BRU en de vervoerders, en  

gestructureerde samenwerking met de omgeving zijn daarbij de speerpunten.

Tot 2020 wil BRU komen tot een sturingsmodel dat aansluit bij de geformuleerde ambities en visie.  

De reiziger wil snel en betrouwbaar openbaar vervoer. Daarbij is aandacht nodig voor de kwaliteit van de 

infrastructuur. Een goede kwaliteit leidt tot een betere doorstroming van het verkeer. Maar het vergt ook 

een juiste organisatorische benadering, waarbij de rollen en de verantwoordelijkheden van de verschil-

lende betrokken partijen helder zijn gedefinieerd. Als de basis op orde is (goede organisatie, betrouwbaar 

en snel openbaar vervoer) kan aandacht worden besteed aan het trekken van meer reizigers, door de 

kwaliteit van het product en de beleving te verhogen. BRU wil meer dan nu het geval werk maken van 

deze subjectieve elementen. 

Organisatorisch is dat mogelijk door:

• Verdergaande ontwikkeling van de eigen rollen:

- Goede organisatie van de processen;

- Oog voor de belangen van de opdrachtnemer;

- Verdeling van verantwoordelijkheden (risico’s komen bij de partij die ze kan beïnvloeden);

- Verantwoording door de opdrachtnemer;

- Een continu proces van monitoren, evalueren en bijsturen;

- Communicatie met de omgeving;

- Relatie met wegbeheerders vanwege de kwaliteit van de OV-routes.
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• Heldere taakafbakening tussen BRU en de vervoerders:

- Operationeel niveau ligt bij de vervoerder;

- Strategisch niveau ligt bij het BRU;

- Tactisch niveau ligt zowel bij vervoerder als bij BRU.

• Gestructureerde samenwerking met de omgeving:

- BRU als regisseur;

- Inzetten op ketenmobiliteit door samenwerking.

financiële haalbaarheid

Kleine infrastructurele aanpassingen aan het OV-systeem zitten deels in de uitvoeringsagenda, bijvoor-

beeld in het kader van het VERDER-pakket. Deels zitten ze er niet in, omdat ze nu nog onbekend zijn. Het is 

de vraag hoe deze kleine maatregelen in de toekomst kunnen worden betaald. Omdat ook deze maatrege-

len van groot belang zijn voor een efficiënt OV-systeem, zal BRU zich moeten inspannen om er ook op 

langere termijn dekking voor te vinden. De inzet van middelen voor lokaal maatwerk biedt een mogelijk-

heid, waarbij bestuurlijk een afweging moet worden gemaakt in combinatie met wensen vanuit Wegen 

en Verkeer.

BRU adviseert gemeenten daarom om de middelen voor lokaal maatwerk te richten op:

• Ketenvoorzieningen op OV-knooppunten, zoals OV-fiets, fietsparkeren, autoparkeren (P+R),  

OV-informatiesystemen;

• Kleinschalige doorstromingsmaatregelen voor het OV-systeem.

Pijler 7: Raakvlakken met het Rijk en andere overheden

Raakvlakken tussen het netwerk van BRU en van andere overheden en vervoerders 

(zoals NS) bieden kansen om het OV-netwerk nog verder te verbeteren. BRU wil 

die kansen grijpen. Tariefintegratie kan een belangrijke rol spelen bij de financiële 

haalbaarheid.

Het OV-netwerk van BRU houdt niet op bij de grenzen van BRU of bij de grenzen van de BRU- concessie. 

Meerdere netwerken zijn met elkaar verweven binnen hetzelfde gebied. De raakvlakken die hierdoor 

ontstaan met andere overheden en concessiehouders bieden kansen en mogelijkheden voor de ontwik-

keling van een OV-netwerk dat nog efficiënter is.

Periode tot 2020

Voor de middellange termijn wordt de aandacht vooral gericht op:

• Samenhang van het OV-lijnennet van BRU met het lijnennet van de Provincie Utrecht (vooral de lijnen 

naar Stichtse Vecht, Lopikerwaard, Amersfoort en Heuvelrug);

• Het samen met de Provincie Utrecht ontwikkelen van een productformule voor OV-krimpgebieden en 

kleine kernen (servicenet);

• Coördinatie van werkzaamheden met wegbeheerders. Overlast voor openbaar vervoer moet vooraf 
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worden geïnventariseerd, alternatieve routes moeten mogelijk zijn. De afstemming gebeurt binnen 

Utrecht Bereikbaar;

• Keuzes maken samen met de gemeente, gezien de concurrentiestrijd om de ruimte. Auto en openbaar 

vervoer zitten elkaar op sommige plekken in de weg. Keuzes in prioriteiten of infrastructurele (kruisings-

vrije) oplossingen zijn dan in goed overleg nodig (kruising op- en afritten A12 en tram bij Westraven);

• Het oplossen van knelpunten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wegbeheerders (meestal de 

gemeenten); bij excessieve vertragingen volgen bezuinigingen binnen de corridor.

Spoorexploitant (nS)

Het spoor is de ruggengraat van het OV-systeem in de regio Utrecht. Aangezien Utrecht gezegend is 

met een grote hoeveelheid spoorinfrastructuur, biedt de benutting van deze infrastructuur in combinatie 

met ander openbaar vervoer een kans voor de ontwikkeling van een efficiënt OV-systeem. 

De ambities op het gebied van de netwerkontwikkeling van het spoor zijn fors. Aandachtspunten  

daarbij zijn:

• Tariefintegratie: van wezenlijk belang voor goede ketenintegratie;

• Ketenvoorzieningen op stations, voor individuele modaliteiten;

• Doorontwikkeling van de spoorinfrastructuur en de dienstregeling naar ‘6+6’ zoals ook in het  

Programma Hoogfrequent Spoor en Randstadspoor is voorzien, maar dan op alle corridors.

Het Rijk, de regio Utrecht en de NS werken samen om vorm te geven aan deze ambities. De samenwer-

king verloopt tot tevredenheid en wordt voortgezet. Wel valt de dominante positie van NS als exploitant 

op. NS moet letten op de rentabiliteit (een eis van het Ministerie van I&M) en is dus terughoudend bij het 

ontwikkelen van ambitieuze plannen. Om daar doorheen te breken, zullen de gezamenlijke OV-autoriteiten 

in de Randstad onder de vlag van OV-bureau Randstad bij het Ministerie van I&M pleiten voor meer 

decentrale invloed op het spoor. Dit wil echter niet zeggen dat zij daarmee aansturen op decentralisatie 

van (delen van) het spoornet. Meer invloed kan ook binnen de concessie van NS worden afgedwongen.

financiële haalbaarheid

Tariefintegratie is voor de Utrechtse regio van groot belang. In deze regio reizen veel OV-gebruikers 

immers in ketens van bus-bus en bus-trein. Tariefintegratie wil zeggen dat verschillende exploitanten het 

opstaptarief met elkaar moeten gaan delen zodra sprake is van één overstap. Nu strijken zij dat opstap-

tarief nog zelf op. NS, de enige exploitant van treinen in de regio, ziet de integratie niet zitten, omdat het 

daarmee te veel inkomsten zou mislopen. Ook tariefintegratie tussen verschillende busconcessies in de 

regio verloopt om deze reden nog stroef.

Tegelijkertijd wijzen onderzoeken uit dat tariefintegratie ervoor zorgt dat het OV-systeem als geheel meer 

reizigers trekt. Die reizigers zien nu nog op tegen een dubbel opstaptarief. Het gehele systeem brengt 

daardoor meer op en wordt efficiënter. BRU wil daarom met andere concessiehouders en uiteindelijk ook 

met NS afspraken maken over tariefintegratie. 
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Ov-bureau Randstad

Op 12 oktober 2010 zijn de bestuurders van de Randstadoverheden in het OV-bureau Randstad bijeen 

geweest om het Randstadnet 2028-rapport te bespreken. Het rapport is tijdens deze bijeenkomst  

vastgesteld.

De netwerkvisie van het rapport Randstadnet 2028 is voor de Utrechtse regio vergelijkbaar met de 

hoofdlijnen van de Regionale OV-visie en de ambities uit het OV-Ambitiedocument. Ook de filosofie 

achter het Randstadnet 2028 is vergelijkbaar. Zo komen de kwaliteitseisen voor het Randstadlijnennet 

overeen met het regionale beoordelingskader dat BRU hiervoor hanteert. Een kanttekening is dat het 

rapport niet duidelijk maakt hoe de overige onderdelen van het OV-systeem samenhangen met het 

Randstadlijnennet. Ontsluitende lijnen bijvoorbeeld maken – vanwege de hoge kwaliteitseisen – geen 

onderdeel uit van dit net. BRU zal dit spanningsveld zelf uitwerken in de Regionale OV-visie.

Het meest zichtbare onderdeel van het rapport Randstadnet 2028 is de gezamenlijke productformule 

voor het gehele Randstadnet. De meeste deelnemende overheden hebben al per brief laten weten 

wat zij vinden van de naam Randstadnet, het logo R-net en de gezamenlijke productformule voor  

het hoogwaardige openbaar vervoer in de Randstad. BRU heeft bij monde van de portefeuillehouder 

aangegeven akkoord te zijn met de productformule. Ook is een voorbehoud gemaakt: implementatie 

van de productformule is afhankelijk van natuurlijke momenten, zoals de inwerkingtreding van een 

nieuwe concessie. In de Utrechtse regio gaat een nieuwe concessie pas eind 2019 in. De andere  

overheden hebben vergelijkbare voorbehouden gemaakt.

Ook heeft BRU, samen met andere overheden, aangegeven dat van het OV-bureau niet alleen inspan-

ningen worden verwacht ten aanzien van productintegratie van het Regionale OV in één Randstadnet. 

Er zijn ook verwachtingen omtrent het sprinternetwerk van NS. De productformule (inclusief het 

sprinternetwerk) en de tariefintegratie tussen regionaal openbaar vervoer en NS staan voor BRU  

hoog op de prioriteitenlijst van het OV-bureau. Met NS volgt nader overleg om te bezien hoe deze 

vervoerder vooral voor het sprintervervoer kan deelnemen in een gezamenlijke productformule voor 

het gehele Randstadnet.

Werkzaamheden

Tot april 2012 worden onder de vlag van het OV-bureau diverse vervolgacties uitgevoerd:

1.  Een systeemtoets Randstadnet 2028, met aandacht voor de samenhang en complementariteit  

van het NS-net en de regionale HOV-netten.

2.  Een overzicht van de omvang van de extra investeringen, extra beheer- en onderhoudskosten en  

de extra exploitatiekosten van Randstadnet 2028.
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3.  Een toets in welke mate het Randstadnet een oplossing biedt voor de capaciteitsknelpunten die  

in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) worden voorzien.

4.  Een projectenboek, waarin alle uitbreidingen en aanpassingen van infrastructuur zijn opgenomen  

om te komen tot het Randstadnet.

5.  Een beoordelingskader voor de latere prioritering van deze maatregelen.

6.  Een investeringsstrategie en mogelijke financieringsarrangementen.

Momenteel loopt al een verkenning naar de samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het 

Randstadnet 2028. Uitgangspunt bij de verkenning is dat het Randstadnet een gedifferentieerde  

ontwikkeling van knooppunten faciliteert, en de ontwikkeling van een selectief aantal economische 

toplocaties ondersteunt. In dit onderzoek zal voor de regio Utrecht vooral worden gekeken naar de 

ontwikkeling van OV-nevenknooppunten die Utrecht Centraal kunnen ontlasten. De mogelijkheden 

om Randstadspoorstations meer in te zetten als Randstedelijke knoop of als poort voor de Randstad, 

komen daarbij ook aan bod. De succesvolle ontwikkeling van die knopen hangt samen met de wijze 

waarop NS deze stations in de toekomst gaat bedienen (met intercity’s of alleen met sprinters) en de 

wijze waarop de overheden de ketenmobiliteit van en naar deze stations organiseren (fietsparkeren, 

P+R). Deze verkenning wordt uitgevoerd in samenspraak met de decentrale overheden, het Rijk en NS.

 

financiële haalbaarheid

Het Dagelijks Bestuur van BRU heeft besloten om geen extra geld te steken in het ombouwen van  

materiaal of haltes teneinde ze te laten passen in de productformule Randstadnet 2028. Dat betekent dat 

de invoering van de productformule afhankelijk is van de aanschaf van nieuw materieel en de reguliere 

vervanging van halte-infrastructuur en voorzieningen, bijvoorbeeld bij het ingaan van een nieuwe  

concessie. Voor het overige past de filosofie van Randstadnet 2028 goed binnen de ontwikkelingen die  

in deze OV-visie worden voorgesteld. De ambitie brengt daarom geen extra kosten met zich mee.

Periode tot 2040

Voor de langere termijn worden de volgende zaken voorzien:

• Lobby voor OV-infrastructuur (uitbouw tramnetwerk) en OV-exploitatiebudget, onder andere via het 

MIRT-onderzoek regionaal openbaar vervoer;

• Na 2020: lobby voor innovatieve, kruisingsvrije oplossingen voor ingewikkelde tangenten vanaf de 

A12-zone.
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miRt-onderzoek regionaal openbaar vervoer

Achtergrond 

Op 14 september 2010 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu schriftelijk de afspraak met de 

regio bevestigd dat er een MIRT-onderzoek komt naar het openbaar vervoer in de regio Utrecht. In de 

brief dringt de minister aan op een koppeling tussen de verstedelijkingsopgave van de regio Utrecht 

(vooral de grote woningbouwopgave) en het openbaar vervoer. Bij het MIRT-onderzoek Openbaar 

Vervoer Regio Utrecht zijn de provincie Utrecht, de stadsregio BRU, de gemeente Utrecht en het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken.

Aanleiding 

In de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) zijn de mobiliteitsproblemen verkend die  

optreden op de middellange (2020) en lange termijn (2028). Uit de resultaten op hoofdlijnen van  

deze NMCA blijkt dat ondanks stevige investeringen tot 2020 capaciteitsproblemen blijven bestaan  

in het binnenstedelijk en stadsregionaal openbaar vervoer van de regio Utrecht. De NMCA heeft zich  

beperkt tot het inventariseren van bereikbaarheidsknelpunten en geeft weer in hoeverre de vervoers-

vraag (de Markt) en het vervoersaanbod (de Capaciteit) op elkaar aansluiten.

Rijk en regio hebben echter ook zorgen over de leefbaarheidseffecten in het stedelijk gebied als  

gevolg van de verstedelijkingsopgave, de potentiële groei van het autobezit, en het toenemend  

belang van Utrecht als knooppunt van openbaar vervoer. Daarnaast is een regionale uitwerking van  

de NMCA nodig om de landelijke analyse te specificeren.

Het MIRT-onderzoek Openbaar Vervoer Regio Utrecht is een eerste stap om als gezamenlijke  

overheden te komen tot een gebiedsgerichte uitwerking van het regionale openbaar vervoer  

vanaf 2020. Daarbij wordt rekening gehouden met de regionale verstedelijkingsopgave. Naast de  

voorlopige resultaten van de NMCA houdt het MIRT-onderzoek verband met de (nog te verwachten) 

Rijksvisie Regionaal Openbaar Vervoer.

Doel en resultaat 

Het doel van het MIRT-onderzoek is om de gezamenlijke opgave uit de gebiedsagenda Utrecht 2009 

te concretiseren. Daarbij ligt de focus op het openbaar vervoer in de regio: één van de treden uit de 

Ladder van Verdaas. Het MIRT-onderzoek moet in kaart brengen welke kansen en knelpunten in de 

toekomst in de regio zullen ontstaan op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid, en welke rol 

het openbaar vervoer hierbij kan spelen, rekening houdend met de verstedelijkingsopgave van de regio.

financiële haalbaarheid

Van belang bij de ambities voor de lange termijn is dat de MIRT-systematiek in Utrecht voorziet in een eigen 

regionale bijdrage van € 112,5 miljoen per project. Dat bedrag moeten de regionale overheden dus op-

brengen, als met het Rijk wordt besloten om te investeren in eventuele nieuwe tramlijnen. Het is daarom 

interessant om ook de mogelijkheden voor alternatieve financieringsbronnen, zoals PPS, te onderzoeken.
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Wat? Onderzoeken externe ontwikkelingen

Wanneer?

2012 •  Uitvoeringsbesluit de Uithoflijn

•  Tracéverkenning corridor Bilthoven- 

de Uithof- Nieuwegein (Oosttangent)

•  Studie OV-knooppunten (incl. SprintStad)

•  Implementatieplan servicenetwerk, inclusief 

koppeling met leerlingenvervoer, pilots Stad 

& Kleine Kernen en onderzoek naar  

bedieningsniveau openbaar vervoer

•  Uitwerken richtlijnen voor ketenvoorzieningen 

rond OV-knooppunten, inclusief marketing en 

communicatie (ook voor P+R-terreinen)

•  Conclusies MIRT-onderzoek

•  Studie naar mogelijkheden groei OV-gebruik 

en modal shift in de regio

•  Strategische kopstudie ‘tramnetwerk regio 

Utrecht 2025’. Hierop volgend de uitwerkings-

studies voor tram over Europalaan (versnel-

ling) en verkenning tram binnenstadsas-Zeist 

inclusief financieringsmogelijkheden

•  Stallingsmogelijkheden fiets bij haltes 

 dragend OV-netwerk

•  Streefbeelden openbaar vervoer: tactische 

aansturing vervoerplannen, uitwerking  

ontwikkeling dragend lijnennet

•  Verbreding A28

•  Verbreding A27 bij Amelisweerd

•  Julianabrug in onderhoud (lijn 3)

•  Verbreding A12 oost

•  Spoorverdubbeling Vaartsche Rijn

•  Grootschalige vervanging infrastructuur 

SUNIJ-lijn (hoofdtak)

•  Bouw OV-Terminal

•  Galecopperbrug (A12)

•  Hoofdwegenstructuur Nieuwegein

•  Doorstroming Utrechtseweg IJsselstein

2013-2014 • OV-bediening uitleglocaties (Rijnenburg,  

Hoef en Haag)

• Intercitystations versus Randstadspoor-

stations (in samenwerking met OV-bureau 

Randstad en NS) 

• Studie ombouw Soester lijntje naar light rail

• Studie ombouw SUNIJ naar lagevloertram 

(inclusief verplaatsing/opheffing haltes ten 

behoeve van versnelling) 

• Afstemmen nieuwe concessie provincie

• Studie alternatieve financieringsmogelijk-

heden voor de ontwikkeling en de exploitatie 

van openbaar vervoer

• Voor 2013/2014 (zodra planstudie OV-Saal is 

afgerond) verkenning naar capaciteit spoorlijn 

Utrecht-Hilversum-Almere (bestaand spoor) 

ten behoeve van opening station Maartens-

dijk, verhogen frequentie en versnellen IC).

• Studie naar beter systeem voor nummering 

en naamgeving lijnennet 

• Tracéverkenning buscorridor A27 Vianen-

Nieuwegein-Houten-Uithof

•  Bouw Noordgebouw (stationsgebied)

•  Bouw Bibliotheek ++ (Leidseveerroute buiten 

gebruik)

•  Verbreding A28

•  Verbreding A27 bij Amelisweerd

•  Gallecopperbrug (A12)

•  Bouw OV-Terminal

•  Bouw Uithoflijn / materieel bestellen

•  Bouw Leidsche Rijn Centrum

•  Ondertunneling Soestdijkseweg bij station 

Bilthoven

•  Aanleg A12 Salto
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Wat? Onderzoeken externe ontwikkelingen

Wanneer?

2012 •  Uitvoeringsbesluit de Uithoflijn

•  Tracéverkenning corridor Bilthoven- 

de Uithof- Nieuwegein (Oosttangent)

•  Studie OV-knooppunten (incl. SprintStad)

•  Implementatieplan servicenetwerk, inclusief 

koppeling met leerlingenvervoer, pilots Stad 

& Kleine Kernen en onderzoek naar  

bedieningsniveau openbaar vervoer

•  Uitwerken richtlijnen voor ketenvoorzieningen 

rond OV-knooppunten, inclusief marketing en 

communicatie (ook voor P+R-terreinen)

•  Conclusies MIRT-onderzoek

•  Studie naar mogelijkheden groei OV-gebruik 

en modal shift in de regio

•  Strategische kopstudie ‘tramnetwerk regio 

Utrecht 2025’. Hierop volgend de uitwerkings-

studies voor tram over Europalaan (versnel-

ling) en verkenning tram binnenstadsas-Zeist 

inclusief financieringsmogelijkheden

•  Stallingsmogelijkheden fiets bij haltes 

 dragend OV-netwerk

•  Streefbeelden openbaar vervoer: tactische 

aansturing vervoerplannen, uitwerking  

ontwikkeling dragend lijnennet

•  Verbreding A28

•  Verbreding A27 bij Amelisweerd

•  Julianabrug in onderhoud (lijn 3)

•  Verbreding A12 oost

•  Spoorverdubbeling Vaartsche Rijn

•  Grootschalige vervanging infrastructuur 

SUNIJ-lijn (hoofdtak)

•  Bouw OV-Terminal

•  Galecopperbrug (A12)

•  Hoofdwegenstructuur Nieuwegein

•  Doorstroming Utrechtseweg IJsselstein

2013-2014 • OV-bediening uitleglocaties (Rijnenburg,  

Hoef en Haag)

• Intercitystations versus Randstadspoor-

stations (in samenwerking met OV-bureau 

Randstad en NS) 

• Studie ombouw Soester lijntje naar light rail

• Studie ombouw SUNIJ naar lagevloertram 

(inclusief verplaatsing/opheffing haltes ten 

behoeve van versnelling) 

• Afstemmen nieuwe concessie provincie

• Studie alternatieve financieringsmogelijk-

heden voor de ontwikkeling en de exploitatie 

van openbaar vervoer

• Voor 2013/2014 (zodra planstudie OV-Saal is 

afgerond) verkenning naar capaciteit spoorlijn 

Utrecht-Hilversum-Almere (bestaand spoor) 

ten behoeve van opening station Maartens-

dijk, verhogen frequentie en versnellen IC).

• Studie naar beter systeem voor nummering 

en naamgeving lijnennet 

• Tracéverkenning buscorridor A27 Vianen-

Nieuwegein-Houten-Uithof

•  Bouw Noordgebouw (stationsgebied)

•  Bouw Bibliotheek ++ (Leidseveerroute buiten 

gebruik)

•  Verbreding A28

•  Verbreding A27 bij Amelisweerd

•  Gallecopperbrug (A12)

•  Bouw OV-Terminal

•  Bouw Uithoflijn / materieel bestellen

•  Bouw Leidsche Rijn Centrum

•  Ondertunneling Soestdijkseweg bij station 

Bilthoven

•  Aanleg A12 Salto

Wat? Infrastructuur exploitatie

Wanneer?

2012 •  Westtangent eerste fase

•  Fly-over 24 oktoberplein

•  P+R-voorzieningen: de Uithof inclusief  

toe-leidende busbaan, Geldermalsen

•  Fietsparkeren bij OV-haltes (SUNIJ lijn)

•  OV-fiets in Zeist, Houten, Nieuwegein, 

 IJsselstein, Werkhoven, Vianen, Maarssen, 

Den Dolder, Zuilen, Overvecht 2012

•  Knooppunt ‘t Tunneltje De Bilt

•  Implementatie KAR/DRIS

•  Toegankelijkheid bushaltes

•  Tijdelijke eindhalte SUNIJ

•  Bediening P+R de Uithof door lijn 11

•  Capaciteit vergroten lijn 26

•  Nieuwe (spits)bediening Het Klooster met 

 lijn 65 en Nieuwegein-Papendorp

•  Versnellen buslijnen 6, 10 en 32

•  Herstel knip 24 Oktoberplein

•  Efficiencyslag bediening Ondiep/Zuilen/

Maarssen (26, 36)

•  Bediening De Bilt/Bilthoven beperken  

(lijnen 77, 257, 277)

•  Bediening lijn 74 in Driebergen-Rijsenburg 

beperken

•  Wijzigen eindpuntroute lijn 3

•  Stoppen lijnen 40, 49, 123, 155

•  Beperken lijnen 35 en 59

•  Verlagen frequenties lijnen 4 west en 5

•  Vakantiedienstregeling in kerstvakantie

•  Levensduur verlengend onderhoud SUNIJ-

trams

2013-2014 • Tunnels Zuidradiaal (Anne Frankplein en  

 5 mei plein)

• HOV Overvecht fase 1 (knip Weerdsingel)

• HOV Rijnvliet

• Tijdelijk busstation West

• P+R-voorziening: Hooggelegen

• Fietsparkeren bij OV-haltes

• Kleine infrastructuurmaatregelen voor in-

voering tweede tranche drielagensysteem

• Doorstromingsmaatregelen De Bilt-Zeist-

Doorn

• Doorstromingsmaatregelen Bunnik-Wijk bij 

Duurstede

• Afronding project toegankelijkheid bushaltes

• Opening Station Leidsche Rijn Centrum inclu-

sief 4x per uur bediening Woerden-Utrecht

• Rabobrug tussen OV-Terminal Oost, perrons 

NS en OV-Terminal West

• Implementatie drielagenstructuur tranche 1

• Integratie lijnen 3 en 4

• Ingang nieuwe concessie (nieuw bus- 

materieel)

• Aanpassen lijnennet en doorkoppelingen aan 

beschikbaarheid infrastructuur stationsgebied

• Levensduur verlengend onderhoud SUNIJ-

trams

• Volledige tariefvrijheid regionale tarieven

• Aanpassingen hoofdwegenstructuur  

Nieuwegein gereed
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Wat? Onderzoeken externe ontwikkelingen

Wanneer?

2015-2017 • Evaluatie tactische aansturing beheer en 

 onderhoud tramnetwerk

• Voorbereiding aanbesteding concessie  

2020-202X

• Implementatie R-net op dragend netwerk

• Studie naar nieuwe busremise in plaats van 

Europalaan

• Grootschalige vervanging infrastructuur 

SUNIJ- lijn (hoofdtak en vervolgens zijtakken)

• Rijnenburg

• Nieuwe concessie provincie Utrecht

• Ombouw OV-knoop Driebergen-Zeist

2018-2020 • Aanbesteding concessie 2020-202X • Westpleintunnel

• Grootschalige vervanging infrastructuur 

SUNIJ- lijn (zijtakken)

• Rijnenburg

• Ontwikkeling winkelcentrum Overvecht
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Wat? Infrastructuur exploitatie

Wanneer?

2015-2017 • Knip Croeselaan

• Nieuwe tangent Oost 1e fase

• Busstations OV-Terminal

• Westtangent tweede fase

• HOV Kruisvaart

• Opening NS-station Vaartsche Rijn inclusief  

6x per uur Houten-Utrecht, gereedkomen 

spoorverdubbeling Houten-Utrecht Onder-

tunneling Soestdijkseweg en Leyenseweg   

bij station Bilthoven inclusief ROV-knoop

• Kleine infrastructuurmaatregelen ten  

behoeve van invoering derde tranche  

drielagensysteem

• Nieuwe remise tram in Nieuwegein

• Spoortunnels in Zeist en Bunnik

• Implementatie drielagenstructuur tranche 2

• Testbedrijf de Uithoflijn (nieuw materieel)

• Nieuwe (spits)bediening Vianen-oost

• Nieuwe tramremise gereed

• Lijn 12(s) langs stations Vaartsche Rijn

• Bediening Hoef en Haag Vianen

2018-2020 • HOV Overvecht 2e fase

• Ombouw SUNIJ-lijn naar lage vloer

• OV-knoop Driebergen-Zeist gereed

• Afronding project fietsparkeren bij haltes

• Nieuwe remise bus

• Implementatie drielagenstructuur tranche 3

• Herstel lijnennet en doorkoppelingen  

stationsgebied

• Uithoflijn in gebruik

• Bediening Rijnenburg

• Doorkoppeling SUNIJ-Uithoflijn + omschake-

ling SUNIJ-lijn naar lage vloer

• Implementatie en marketing R-net

Bijlagen

A.  De werking van en sturing op de exploitatie Openbaar Vervoer 2013-2020

B.  Analyse op knooppunten en verstedelijking in de regio Utrecht

C.  Reacties van gemeenten op concept OV-visie, versie oktober 2011
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DAGBLADH
NOORDEN

24 januari 2018 , pag. 24

JOHAN DE VEER

GRONINGEN Een ringweg bij Hoog-
kerk is overdreven. Bii de aanpak
van de verkeersdrukte in Gronin-
gen is het beter om de huidige Riñg
West in de stad aan te pakken.

Dat vinden Gedeputeerde Staten,
die twee mogelijkheden voor een
ringweg ten westen van de stad heb-
ben verkend. Het provinciebestuur
stelt dat de verwachte verkeersgroei
de aanleg van extra asfalt rond te
stad niet rechtvaardigt.

Door de toename van sneller
openbaar veryoer naar Groningen,
het gebruik van meer E-bikes en ook
verbeterde P&R-voorzieningen bij
stations, zal het autogebruik niet de
pan uitrijzen. De provincie vindt bo-
vendien dat een nieuwe ringweg bij
Hoogkerk niet bijdraagt aan een
goede ontsluiting van de stad.

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66,
Verkeer en vervoer) is er bepaald
niet van overtuigd dat inwoners uit
het westen van de stad gebruik zul-
len maken van een tweede ringweg
bii Hoogkerk.

Dat heeft te maken met barrières
die er zijn om van daaruit snel in de
Groningse wijken te komen.

Daar komt bij dat een van de vari-
anten voor een tweede rondweg de
uitbreiding van woningbouw in De
Held en bii het Suikerunieterrein
onmogelijk maakt. Het gaat om ge-
bieden waar naar verwachting wo-
ningen als warme broodjes over de
toonbank gaan.

Uit de verkenning blijkt verder
dat een tweede ringweg ten westen
van de stad twee keer zo duur is als
het ongelijkvloers maken van de

kruisingen op de bestaande Ring
West. Daarvoor is 6o tot 8o miljoen
euro uitgetrokken. Op de huidige
weg riiden op dit moment 3o.ooo
voertuigen per etmaal. Deskundi-
gen houden rekening met een stij-
ging van 6o procent.

Dat komt omdat de stad de ko-
mende tien jaar verder groeit. Ook in
het westelijk deel van Groningen
waar rekening wordt gehouden met
de bouw van 65oo woningen. Om te
voorkomen dat de Ring West dicht-
slibt, worden alle kruisingen aange-
pakt. Dus nergens stoplichten meer

,

die voor oponthoud zorgen zoals bij
Vinkhuizen/Paddepoel. De provin-
cie wil in de zomer een tweede in-
loopbijeenkomst organiseren en in-
woners vragen mee te denken over
de aanpak van de Ring West.

Als de plannenmakerij samen
met de gemeente Groningen goed
verloopt, is het de bedoeling dat de
werkzaamheden in 2022 beginnen.
,,We kijken ook naar de zuideliike
ringweg. Die klus moet afgerond
ziin. Het kan niet zo zijn dat twee
verkeersaders in de stad tegeliik
blootliggen", zegt Gräper.
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